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EXTRATO

OCAMPO, Irma Yuliana Mora, M.Sc. Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, abril de 2016. Padronização de análise proteômica e atividade
enzimática em nível de xilema visando estudos de interação entre
Ceratocystis cacaofunesta e clones de cacau. Orientador: Dr. Ronan
Xavier Corrêa. Coorientador: Dr. Carlos Priminho Pirovani. Colaborador: Dra.
Edna Dora Martins Newman Luz.

A murcha vascular afeta culturas economicamente importantes no
mundo. Essa doença é causada por fungos dos gêneros Ophiostoma,
Fusarium, Verticillium, e Ceratocystis que alteram o fluxo de água e
nutrientes no sistema vascular. A murcha-de-Ceratocystis causada por
Ceratocystis cacaofunesta Engelbr. & T.C. Harr. (2005) tem causado perdas
importantes na cultura do cacau em países da América. A melhor estratégia
contra essa doença é o emprego de genótipos de cacau resistentes. Até
agora não há registro de estudos que analisem a interação molecular cacauC. cacaofunesta, nem uma metodologia registrada para a extração de
proteínas do xilema de cacau. Portanto, neste trabalho objetivou-se otimizar
uma metodologia para a extração e separação de proteínas de xilema de
cacau, tomando como referência um protocolo de extração de proteína de
raiz de cacau, assim como analisar a interação molecular planta-patógeno
através da atividade de enzimas envolvidas com o estresse. Para isso, clones
dos genótipos TSH1188 e CCN51, resistente e suscetível à murcha-deCeratocystis, respectivamente, foram inoculadas com o isolado Cc20 de C.
cacaofunesta na concentração de 3x104 UFC/mL e os controles com água
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destilada estéril. Foram coletados e liofilizados 5 cm do caule de 5 mudas
(pool) de cada tratamento em quatro tempos; 1, 3, 7 e 15 dias após
inoculação (dai). O pool de amostras coletadas 1 dai foram utilizadas em dois
testes para extração e separação de proteínas. O teste 1 consistiu na
aplicação do protocolo de extração de proteínas previamente desenvolvido,
dobrando-se a quantidade de ácido tricloroacético em acetona na primeira
etapa de precipitação de proteínas. No teste 2, foi realizado um tratamento de
ressuspensão em três etapas a 37 °C no pellet final. O rendimento de
proteína foi maior no teste 2, obtendo de 2300 a 3040 µg. Nos dois testes foi
realizada a separação das proteínas com base no seu ponto isoelétrico em
strips de pH 3-10NL e no seu peso molecular em SDS-PAGE 2D. Nos géis
digitalizados verificou-se que a maioria das proteínas obtidas são ácidas e
que os spots exclusivos dos genótipos TSH1188 e CCN51 inoculados
diminuem em três e 8 vezes respectivamente, em relação aos controles. As
atividades das enzimas peroxidase do ascorbato (APX), peroxidase do
guaiacol (GPX), dismutase do superóxido (SOD), e a fenilalanina amônia
liase (PAL) foram dosadas para os quatro tempos de coleta. Uma análise de
western blot para catalase (Cat), ATPβ sintase, proteína intrínseca da
membrana plasmática (PIP) e proteína de ligação (BiP) foi realizada. A
inoculação de TSH1188 com C. cacaofunesta gerou um aumento das
enzimas SOD nos estágios iniciais da infecção enquanto a atividade da
enzima APX permanece em níveis baixos ao longo do tempo. A atividade de
GPX aumentou significativamente a 3 dai em ambos os genótipos inoculados.
A atividade de PAL aumentou desde os 7 dai em CCN51 inoculado e em
TSH1188 inoculado até os 15 dai. O acúmulo de BiP e ATPβ sintase foi
maior para CCN51 inoculado em relação a seu controle. Os resultados
dessas análises poderão subsidiar novos estudos proteômicos e contribuir
para o entendimento da interação Ceratocystis cacaofunesta-cacau em nível
de xilema.

Palavras-chave: murcha vascular, murcha-de-Ceratocystis, interação planta
fungo, SDS-PAGE 2D, enzimas.
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ABSTRACT

OCAMPO, Irma Yuliana Mora, M.Sc Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, April 2016. Optimization of proteomic analysis and enzyme
activity in xylem level to study interaction between Ceratocystis
cacaofunesta and cocoa clones. Advisor: Dr. Ronan Xavier Corrêa. Advisor
Committee Members: Dr. Carlos Priminho Pirovani and Dra. Edna Dora
Martins Newman Luz.
The vascular wilt affects economically important crops in the world. This
disease is caused by species of the Ophiostoma, Fusarium, Verticillium and
Ceratocystis fungi, affecting the flow of water and nutrients in the vascular
system. The Ceratocystis wilt is caused by Ceratocystis cacaofunesta
Engelbr. & T. C. Harr. (2005) it has caused significant losses in cocoa
cultivation in countries of America. The best strategy against this disease is
the use of resistant cacao genotypes. So far, there is no record of studies
analyzing the molecular interaction cocoa-C. cacaofunesta, nor is there a
registered methodology for the extraction of cocoa xylem proteins. Therefore,
this study aimed to optimize a methodology for the extraction and separation
of cocoa xylem protein, with reference to a protocol cocoa root protein
extraction, as well as analyze the molecular plant-pathogen through enzyme
activity involved with stress. For this, clones of TSH1188 and CCN51
genotypes, susceptible and resistant to Ceratocystis wilt, respectively, were
inoculated with isolate Cc20 C. cacaofunesta in the concentration of 3x104
CFU / mL and controls with sterile distilled water. They were collected and
lyophilized 5 cm stem of five seedlings (pool) of each treatment four times; 1,
3 at 7 and 15 days after inoculation (dai). The pooled samples collected 1 dai
were used in two tests for the extraction and separation of proteins. The first
test consisted in applying the previously developed protein extraction protocol,
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doubling the amount of trichloroacetic acid in acetone in the first protein
precipitation step. In test 2, a treatment resuspension was performed in three
steps to 37°C at the final pellet. The protein yield was higher in test 2,
obtaining 2300-3040 μg. In both tests was performed to separate the proteins
based on their isoelectric point at pH 3-10NL strips and their molecular weight
on an 12.5% SDS-PAGE 2D. In digitized gels, it was found that most of the
proteins obtained are acidic and that the unique spots in the inoculated
TSH1188 and CCN51 genotypes, decreased 34 and 42% respectively,
compared to their controls. The activities of the enzymes ascorbate
peroxidase (APX), guaiacol peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD)
and phenylalanine ammonia lyase (PAL) were measured for the four
collection times. A western blot analysis, ATPβ synthase and binding protein
(BiP) was performed. The TSH1188 inoculation with C. cacaofunesta
generated an increase of SOD in the early stages of infection while APX
enzyme activity remains at low levels over time. GPX activity increased
significantly at 3 dai in both inoculated genotypes. The PAL activity increased
since 7 dai in CCN51 inoculated and TSH1188 inoculated until 15 dai. The
accumulation of BIP and ATPβ synthase was higher for CCN51 inoculated
against its control. The results of these analyzes will support new proteomic
studies and contribute to the understanding of the interaction cocoaCeratocystis cacaofunesta in level of xylem.

Keywords: vascular wilt, wilt Ceratocystis, fungus-plant interaction, 2D SDSPAGE,

enzymes.
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1. INTRODUÇÃO

A doença da murcha vascular afeta o sistema vascular das plantas e é
causada pela atividade do patógeno no xilema, o que impede o fluxo de água
e nutrientes. O xilema das plantas é composto de células mortas com baixa
pressão osmótica facilitando a penetração do patógeno para aproveitar os
nutrientes

disponíveis

em

seus

vasos

do

xilema

e

nas

células

metabolicamente ativas do parênquima que os rodeiam.
Muitos dos cultivos de importância econômica no mundo são afetados
por fitopatógenos causadores de murcha vascular, os quais pertencem aos
gêneros Ophiostoma, Fusarium, Verticillium, e Ceratocystis. Os modelos de
interação planta-patógeno da murcha vascular mais bem estudados são os
que envolvem as espécies de Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae e
Verticillium albo-atrum e seus hospedeiros.
A murcha-de-Ceratocystis é uma doença causada pelo fungo
Ceratocystis cacaofunesta Engelbr. & T.C. Harr. (2005) que tem causado
perdas importantes na cultura do cacau em vários países da América do Sul
e Central. Essa cultura tem grande importância econômica na indústria
alimentícia, cosmética e farmacêutica o que indica a necessidade de buscar
soluções para esse problema.
A melhor estratégia contra a murcha-de-Ceratocystis é o emprego de
genótipos de cacau resistentes. Os principais estudos sobre resistência do
cacaueiro a essa doença focam os seguintes aspectos: em Silva et al. (2006)
foi realizada a avaliação dos níveis de resistência em diferentes clones de
cacaueiro, demonstrado existir diferentes intensidades de doença entre os
diferentes clones analisados; em Santos et al. (2012) realizou-se o
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mapeamento genético de genes de resistência; e em Sanches (2006)
determinaram-se estratégias para melhor avaliação da resistência do
cacaueiro, verificando-se que há múltiplas regiões genômicas que explicam
variação fenotípica para resistência. Até agora não há registro de estudos
que analisem a interação molecular cacau-Ceratocystis cacaofunesta, e
tampouco existe uma metodologia registrada para a extração de material
proteico do xilema de cacau.
Pelo anteriormente descrito, nossa hipótese foi que existe diferença no
perfil proteico e na atividade de enzimas envolvidas com estresse, em
genótipos de cacau com níveis de resistência contrastantes a murcha-deCeratocystis. Assim, objetivou-se:
a) Otimizar uma metodologia para a extração e separação de
proteínas de xilema de cacau.
b) Analisar a atividade de enzimas envolvidas com o estresse em
genótipos resistente e suscetível a murcha-de-Ceratocystis, em
resposta à inoculação com Ceratocystis cacaofunesta.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Murcha vascular

Para sobreviver e reproduzir-se os patógenos precisam obter
nutrientes dos tecidos das plantas (ORDEÑANA, 2002). Alguns infectam as
folhas, frutos ou flores, outros atingem órgãos abaixo do solo (raízes e
tubérculos) e há patógenos específicos que se desenvolvem no sistema
vascular provocando a doença chamada murcha vascular (YADETTA;
THOMMA, 2013).
O sistema vascular da planta é composto por dois tecidos: o xilema;
principal tecido condutor de água e minerais, das raízes ao caule e folhas, e o
floema; tecido condutor de sustâncias alimentícias que leva produtos da
fotossíntese desde onde se produzem aos locais que a planta precisa (ESAU,
1985). O xilema é formado por fibras, elementos traqueais (traqueídeos e
elementos de vasos) que são células mortas e são os principais tecidos
condutores e de suporte e contém também células do parênquima
metabolicamente ativas (FAHN, 1967; ESAU, 1985).
Embora o floema seja rico em açúcares, a maioria dos patógenos
causadores de murcha vascular colonizam os vasos do xilema que são
pobres em nutrientes. Contudo, os vasos são compostos por células
traqueais mortas com menor pressão osmótica que as células do floema,
portanto é mais fácil a penetração do patógeno. Além disso, na seiva contém
substâncias que os patógenos utilizam para completar seu ciclo de vida
(YADETTA; THOMA, 2013).

3

A atividade do patógeno no xilema impede a passagem de água e
nutrientes provocando assim a murcha da planta. A murcha vascular é uma
doença difundida e destrutiva, que pode matar cultivos em poucas semanas.
Aparece como murcha, escurecimento e morte de folhas e brotos seguido da
morte da planta inteira (AGRIOS, 2004). A principal característica desta
doença é a contenção do patógeno dentro do sistema vascular do hospedeiro
durante o período de patogênese (TALBOYS, 1972). Os sintomas são:
clorose, perda de turgidez nos tecidos foliares, tornando folhas flácidas,
depois amarelas e posteriormente marrons, abscisão das folhas e finalmente
morte da planta. Também aparecem anéis marrons em secções transversais
dos caules e galhos infectados constituídos por tecidos vasculares
descoloridos (TALBOYS, 1972; AGRIOS, 2004).
Os organismos causais da murcha vascular compreendem bactérias,
oomycetes, nematódeos e fungos. Cultivos importantes como o algodão, o
tomate e o cacau são afetados por fungos ascomicetos que pertencem aos
gêneros Ophiostoma, Fusarium, Verticillium e Ceratocystis (AGRIOS, 2004;
YADETA; TOMMA, 2013; SAIN; REP, 2015).

2.2 Fungos da murcha vascular

De todas as espécies de fungos conhecidas, somente uma pequena
parte é patogênica para as plantas. Isso pode ser devido a que os fungos
patogênicos possuem uma regulação diferenciada de seus genes e/ou tem
genes específicos para patogenicidade (SCHAFER, 1994).
O processo de infecção de fungo em planta envolve os seguintes
passos: adesão à superfície da planta, germinação na superfície da planta,
formação de estruturas de infecção, penetração no hospedeiro e colonização
do tecido hospedeiro (BRAUN; HOWARD, 1994; SCHAFER, 1994).
Nos fungos causadores de murcha vascular a adesão dos esporos
ocorre quando eles podem respirar e sintetizar novas proteínas ao entrar em
contato com o hospedeiro. Algumas espécies são transmitidas pelo solo e
outras por vetores. Independentemente do mecanismo usado pelos fungos
para entrar no hospedeiro, colonizam e proliferam nos vasos do xilema e
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quando a planta morre, os fungos se movimentam para outros tecidos e
esporulam na superfície da planta começando um novo ciclo de infecção
(AGRIOS, 2004; YADETA; THOMMA, 2013)

2.2.1 Ophiostoma

As espécies de fungo do gênero Ophiostoma que causam murcha
vascular são: O. ulmi (Ou), O. ulmi-novo (Oun) e O. himal-ulmi (Ohu). Essas
espécies afetam o sistema vascular dos ulmeiros (Ulmus L.) provocando a
doença conhecida como “doença do olmo holandês” na Europa e nos
Estados Unidos da América (NKUEKAM et al., 2011; CORNELL, 2015; SAIN;
REP, 2015). Os esporos do fungo são transmitidas por besouros e a doença
é dependente tanto da interação entre fungo e hospedeiro quanto a interação
entre fungo e o besouro. Os fungos colonizam os túneis de reprodução das
besouros fêmeas produzindo conidiósporos que se aderem ao exoesqueleto
de besouros jovens os quais espalham a doença quando se alimentam de
árvores de olmo (SAIN; REP, 2015).
Ferimentos preexistentes permitem o acesso do patógeno ao tecido
vascular onde os esporos se disseminam rapidamente através dos vasos do
xilema enquanto as hifas são capazes de penetrar vasos vizinhos (SAIN;
REP, 2015). Do ponto de inoculação, o fungo se move para cima e para
baixo por dois modos: no líquido dentro de vasos do xilema e pelo
crescimento de hifas fúngicas entre vasos do xilema após a germinação. O
fungo também pode crescer nas raízes onde sobe ao tronco provocando a
infecção que mata a árvore toda ou a maior parte dela (CORNELL, 2015).

2.2.2 Fusarium

Fusarium provoca murcha vascular em legumes, flores e culturas de
plantação. A maior parte da murcha é causada pelos fungos Fusarium que
pertencem à espécie de Fusarium oxysporum (Fo) (AGRIOS, 2004). Plantas
hospedeiras diferentes são atacadas por raças do fungo especiais, por
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exemplo o fungo que ataca o tomate é designado F. oxysporum f. sp.
lycopersici (Fol); o fungo que causa murcha em cucurbitáceas (melão,
pepino, abobrinha, melancia) é o F. oxysporum f. sp. conglutinans (Foco); o
que infecta banana é o F. oxysporum f.sp. cubense (Foc); no algodão é F.
oxysporum f. sp. vasinfectum (Fov); e assim por diante (RODRÍGUEZ;
CANENCIO, 2007). Uma forma specialis particular pode ser ainda subdividido
em raças fisiológicas baseados em um padrão característico de virulência em
cultivares hospedeiros diferenciais (DI PRETO et al., 2003).
Fo é transmitido pelo solo e produz esporos assexuais como os
clamidósporos que podem sobreviver no solo mais de 15 anos (SAIN; REP,
2015). Esses esporos iniciam a germinação das hifas em presença das
raízes da planta. As hifas se unem e colonizam a superfície da raiz. Não
precisa de estruturas especializadas para infecção pois a penetração ocorre
através de aberturas naturais (EDGAR et al., 2006; SAIN; REP, 2015). O
micélio avança entre as células e através do córtex da raiz até atingir os
vasos do xilema onde entra através dos “poços”, colonizando rapidamente o
hospedeiro ao produzir microconídios que são propagados pela seiva. Os
sintomas de murcha aparecem como resultado do estresse hídrico severo,
principalmente devido à oclusão dos vasos (DI PRETO et al., 2003).

2.2.3 Verticillium

Os fungos do gênero Verticillium, principalmente das espécies de V.
dahliae (Vd) e V albo-atrum (Vaa) ocasionam murcha vascular em plantas
dicotiledóneas (SAIN; REP, 2015) causando bilhões de dólares em perdas
anuais de culturas em todo o mundo (KLOSTERMAN et al., 2009). Existem
duas características distintivas que separam essas duas espécies; Vd produz
microescleródios melanizados como estruturas de sobrevivência, em
contraste

com

Vaa,

que

produz

hifas

melanizadas

mas

nenhum

microescleródio. Assim também, embora Vaa não consegue crescer em
cultura ou em plantas a 30°C, Vd cresce e infecta sem impedimentos nessa
temperatura (KLOSTERMAN et al., 2009). Vd ataca vários tipos de hortaliças
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de importância econômica no Brasil como tomate, morango, berinjela e
quiabo (REIS; BOITEUX, 2006).
As espécies do gênero Verticillium também são transmitidos através
do solo; para Vd, o ciclo da doença começa com microescleródios
dormentes, distribuídos no solo ou incorporados em restos de plantas. Na
ausência de um hospedeiro, os microescleródios podem permanecer viáveis
até por 14 anos, enquanto que o micélio melanizado de Vaa sobrevive de 2 a
5 anos (KLOSTERMAN et al., 2009). Essas estruturas germinam ao entrar
em contato com o exsudato das raízes do hospedeiro onde as hifas penetram
através dos sítios mais acessíveis (SAIN; REP, 2015).
O fungo atravessa a endoderme e entra no tecido vascular e uma vez
que os tecidos vasculares estão infectados, os conídios são produzidos
dentro dos vasos do xilema movimentando-se para cima com o fluxo da
transpiração. Os conídios ficam presos nas membranas entre os vasos, onde
germinam, penetram através da membrana para o vaso vizinho, e produz
mais conídios repetindo o processo (FRADIN; THOMA 2006; KLOSTERMAN
et al., 2009; SAIN; REP, 2015).

2.2.4 Ceratocystis

Os fungos do gênero Ceratocystis causam murcha vascular em
carvalho e algumas espécies afetam cultivos tropicais como banana, manga,
cacau e eucalipto (CLÉRIVET et al. 2000; AGRIOS, 2004; ENGELBRECHT;
HARRINGTON,

2005;

SAIN;

REP,

2015).

A

espécie

Ceratocystis

cacaofunesta afeta o sistema vascular das plantas de cacau (Theobroma
cacao L.) provocando a doença conhecida como murcha-de-Ceratocystis que
tem causado perdas importantes dessa cultura na América do Sul e Central
(ENGELBRECHT; HARRINGTON 2005; END et al., 2014).
A transmissão dos esporos das espécies patogênicas de Ceratocystis
pode ser através de besouros dos gêneros Xileborus spp., Scolytus spp. ou
da espécie Hylurgopinus rufipes e também por ferramentas utilizadas para
colheita e poda (ENGELBRECHT et al., 2007; SAIN; REP, 2015). A
esporulação ocorre fortemente na superfície de cortes de ramos doentes; os
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peritécios são formados e produzem massas de esporos pegajosas com
cheiro de fruta que atrai os besouros que os disseminam (END et al., 2014).
Esses esporos entram por feridas frescas e o fungo cresce nos vasos do
xilema onde mais tarde se formam hifas que penetram as células do
parênquima (SAIN; REP, 2015). O fungo também mata o tecido do câmbio e
da casca ocasionando o enfraquecimento da planta (END et al., 2014).

2.3 Controle da murcha vascular

O controle da murcha vascular é difícil devido a que os esporos dos
fungos causadores dessa doença tem a capacidade de sobreviver no solo
por vários anos e uma vez que entra na planta esta não pode ser curada
(UOI, 1997; WATSON et al., 2009; CORNELL, 2015). No momento de
aparecer algum sintoma de murcha vascular é fundamental a correta
identificação da causa, isto consegue-se fazendo um corte longitudinal no
caule ou ramo doente e observar se tem descoloração no tecido vascular. É
recomendável também enviar uma amostra ao laboratório para confirmação
(WATSON et al., 2009).
Para controle da murcha-de-Verticillium tem sido utilizados fungicidas
diretamente nas plantas, mas nenhum é prático para uso continuado a
exceção do benomil (C14H18N4O3) (UOI, 1997; PUBCHEM, 2016) utilizado
como molho de raiz para mudas transplantadas, contudo não protege as
plantas após novas raízes emergem e colonizam o solo sem tratamento (UOI,
1997).
O controle químico da murcha causada por Fusarium e Verticillium
consiste na fumigação do solo, utilizando produtos como metam ou
cloropicrin. No entanto este método não é economicamente viável em todos
os casos e só traz benefícios de curto prazo (UOI, 1997; WATSON et al.,
2009).
A murcha-de-Ceratocystis é facilmente diseminada por ferramentas de
colheita e poda, portanto devem ser tomadas medidas estritas de higienie
para evitar espalhamento da doença. Isso pode lograr-se limpando essas
ferramentas em solução de formalina ao 10% ou com hipoclorito de sódio.
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Assim também devem ser evitadas ao máximo as feridas nas podas e
colheitas, e retirar e quemar ramos infetados e árvores mortas pela doença. É
recomendável também a cobertura dos ferimentos com pasta de cicatrização
(oxicloreto de cobre ou metalaxil). Além disso é importante realizar o controle
de praga de Xileborus spp. (ROJAS; SÁNCHEZ, 2009).
Em todos os casos é recomendável a prevenção e o uso de genótipos
geneticamente resistentes à doença da murcha vascular (UOI, 1997;
WATSON et al., 2009; ROJAS; SÁNCHEZ, 2009; CORNELL, 2015).

2.4 Resistência de plantas contra patógenos

A melhor estratégia para tratar com a murcha vascular é o emprego de
espécies resistentes aos patógenos causadores dessa doença (UOI, 1997;
WATSON et al., 2009; ROJAS; SÁNCHEZ, 2009; CORNELL, 2015). Na
natureza as plantas estão em constante contato com milhares de organismos
potencialmente patogênicos, contudo a maioria delas permanecem sadias
devido às respostas de defesa (ORDEÑANA, 2002).
As plantas contam com dois tipos de defesas: as defesas préformadas as quais podem ser barreiras físicas (capas de cera e parede
celular) ou barreiras químicas (compostos antimicrobianos); e as defesas
induzidas que as células utilizam quando os patógenos conseguem penetrar
a parede celular. Assim a planta ativa o sistema imune que tem dois níveis
(ZHANG et al., 2013) o primer nível é chamado de PTI (imunidade
desencadeada pela percepção de padrões moleculares associados ao
patógeno ou PAMPs). A PTI é ativada pelo reconhecimento de indutores,
neste nível a célula reconhece moléculas que podem vir do patógeno
(PAMPs), ou moléculas da própria célula relacionadas com a invasão do
patógeno chamados Padrões Moleculares Associados ao dano (DAMPs), por
exemplo uma molécula derivada da degradação da parede celular (BOLLER;
FELIX, 2009). A percepção dos PAMPs e DAMPs ocorre por meio de
receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) na superfície da célula
(BOLLER; FELIX 2009, ZHANG et al., 2013).

9

O segundo nível é a imunidade desencadeada por efetores (ETI), onde
a planta consegue reconhecer através de receptores adicionais (proteínas R)
os efetores produzidos pelos patógenos que conseguiram evadir do PTI
(ZHANG et al., 2013) e são liberados na matriz extracelular ou dentro da
célula vegetal (BIGEARD et al., 2015). O não sucesso da infecção, e portanto
a resistência da planta, ocorrerá ou não dependendo da eficiência da
interação entre essas moléculas (CURSINO-SANTOS, 2003).
A resistência nas plantas é controlada direta ou indiretamente pelo
material genético do hospedeiro e do patógeno. Existem três tipos de
resistência em plantas: a resistência não hospedeira, a resistência
quantitativa (também chamada parcial, poligênica, ou horizontal) e a
resistência qualitativa (gene principal, gene R oligogênica, ou vertical)
(AGRIOS, 2004).
A resistência que é apresentada por todas as plantas de determinada
espécie vegetal para todos os isolados de um patógeno específico é
chamada de resistência não hospedeira (SENTHIL-KUMAR; MYSORE,
2013). No entanto, as mesmas espécies de plantas que não são
hospedeiras para a alguns patógenos, são suscetíveis aos seus próprios
agentes patogênicos (AGRIOS, 2004). Essa é a forma mais comum e durável
de resistência de plantas na natureza e pode ser de dois tipos; o tipo I não
apresenta sintomas visíveis e o tipo II sempre apresenta resposta
hipersensível (HR) (MYSORE; RYU, 2004 ) .
A resistência quantitativa depende de muitos genes para a formação
de estruturas e sustâncias e se estabelece quando a planta consegue
defender-se do ataque do patógeno com ajuda de diferentes combinações de
sustâncias químicas tóxicas preexistentes ou induzidas ou estruturas de
defesa. Geralmente essa resistência não impede que as plantas sejam
infectadas, apenas, retarda o desenvolvimento da infecção na planta,
atrasando assim a propagação da doença (AGRIOS, 2004; ZHANG et al.,
2013).
A resistência qualitativa depende da presença de pares de genes
correspondentes para doença, tanto no hospedeiro, quanto no patógeno.
Neste tipo de interação, uma proteína de avirulência (Avr) do patógeno é
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detectada por uma proteína de resistência (R) da planta, induzindo uma
resposta hipersensível (HR) e a resistência sistêmica adquirida (SAR)
(ORDEÑANA, 2002; DE GARA et al., 2003; ZHANG et al., 2013).
As proteínas R que mediam a resistência da planta, na maioria das
vezes são codificadas por únicos genes dominantes que reconhecem os
componentes do patógeno codificados pelos genes de avirulência (Avr).
Assim, o funcionamento dos genes R depende da presença, no patógeno, de
um gene de avirulência reconhecível (CRUZ et al., 2000) e define se a
interação é compatível ou incompatível (ORDEÑANA, 2002).
Na interação compatível, o reconhecimento dos efetores do patógeno
não ocorre, a resposta de defesa não é ativada e o resultado é a doença na
planta hospedeira (DE WIT, 1997). Por sua vez a interação incompatível
(hospedeiro resistente, patógeno avirulento) se caracteriza pelos sistemas de
reconhecimento na planta que ativam a expressão do mecanismo de defesa
(HEATH, 2000).
A análise da função dos genes R e de defesa das plantas é importante
na criação de estratégias para a resistência às doenças na agricultura e seu
estudo ajuda entender a interação planta-patógeno (GURURANI et al., 2012).
As proteínas que são codificadas pelos genes R da planta podem ser
divididas em oito grupos com base na organização dos motivos de
aminoácidos e os domínios que atravessam a membrana; o grupo I inclui
proteínas do citoplasma com um sítio de ligação a nucleotídeos (NBS),
repetições ricas em leucina C-terminal (LRR) e um possível domínio em
dupla espiral (CC) na extremidade N-terminal. O grupo II consiste em
proteínas citoplasmáticas possuindo motivos LRR e NBS, bem como um
domínio N-terminal com homologia com o domínio receptor tipo toll
interleucina-1 de mamífero (TIR) (GURURANI et al., 2012).
As proteínas do grupo III carecem de motivo NBS e consistem em
repetições ricas em leucina extra citoplasmáticas (eLRR), unidas a um
domínio transmembranar (TrD). No grupo IV têm um domínio LRR
extracelular, um domínio transmembranar (TrD) e um domínio intracelular
cinase

serina-treonina

(KIN).

No grupo V

contém LRRs

possíveis

extracelulares, junto com um domínio PEST (Pro-Glu-Ser-Thr) para a
degradação de proteínas, e motivos curtos de aminoácidos, que poderiam
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apontar a proteína para o receptor mediante endocitose (GURURANI et al.,
2012).
As proteínas do grupo VI contém um TrD fusionado a um domínio CC.
O grupo VII está composto por proteínas com domínios TIRs-NBS-eLRR,
contendo uma extensão C-terminal com uma sinal de localização nuclear
(NLS) e um domínio WRKY, que é uma região de 60 aminoácidos
conservada WRKYGQK em sua extremidade N-terminal, junto com um
motivo tipo dedo de zinco. Por último, o grupo VIII inclui as proteínas R
enzimáticas que não contém grupos NBS nem LRR. A maioria das proteínas
R contém em sua composição repetições ricas em leucina as quais têm um
papel importante para a especificidade de reconhecimento (GURURANI,
2012).

2.5 Interação planta-fungo vascular

O sequenciamento do genoma de cepas de Fo, Vd, Vaa e Ou e seus
hospedeiros como o tomate, Arabidopsis, algodão e banana, assim também
como estudos proteômicos forneceram grande informação revelando genes
expressados e proteínas secretadas durante a interação planta-patógeno
(YADETA; THOMA, 2013; SAIN; REP 2015). Um exemplo disso, são as
hidrofobinas cerato-ulmin (CU) identificadas como proteínas secretadas por
Ophiostoma. As hidrofobinas são pequenas proteínas que contém oito
resíduos de cisteína e são repelentes à água. Devido a suas propriedades,
essas proteínas tem sido implicadas na ligação em superfície, formação de
estruturas aéreas e a dispersão de estruturas reprodutivas dos fungos (SAIN;
REP, 2015).
O genoma dos fungos patogênicos tem um maior número de genes
que codificam enzimas que degradam a parede celular as quais são
importantes para sua patogenicidade. A família de enzimas pectato liase 11
que degradam pectina da parede celular, foi identificada unicamente em
fungos da murcha vascular (SAIN; REP, 2015) pois eles precisam romper as
paredes do xilema secundário e atravessar as membranas que unem os
vasos do xilema para entrar neles (YADETA; THOMA, 2013).
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Exemplos de enzimas que degradam a parede celular são as
endopolygalacturonases e exopolygalacturonases secretadas por Fol e as
enzimas polygalacturonase, pectato liase e pectinesterase produzidas por
espécies de Verticillium, todas elas degradam pectina em tomate (FRADIN;
THOMA 2006; SAIN; REP, 2015).
Para superar as barreiras químicas das plantas os fungos também
produzem enzimas como a tomatinase, secretada por Fol e Vaa para
degradar a saponina chamada alpha-tomatina encontrada no tomate. Outras
enzimas, chamadas proteases secretadas pelo patógeno clivam quitinases
que são usadas pela planta como defesa para degradar a parede celular do
fungo, um exemplo dessas proteases são as Mep1 e Sep1 identificadas em
Fol que clivam quitinases do tomate. (SAIN; REP, 2015).
Pequenas proteínas ricas em cisteína como as Six secretadas por Fo
são efetores, necessários para a virulência completa e podem estar
envolvidos na supressão das respostas de defesa em tomate, assim como a
Ave1 secretada por Vd que é requerida para virulência completa em plantas
de tomate suscetíveis e estudos sugerem que afeta a homeostase de água e
íons (HOUTERMAN et al., 2007). Fo, Vd e Vaa também secretam proteínas
tipo Nep1 que podem ser citotóxicas e induzir a necrose celular em alguns
hospedeiros (SAIN; REP, 2015).
A maioria das respostas imunes das plantas contra fungos da murcha
vascular não incluem uma resposta hipersensível (HR) (SAIN; REP, 2015). O
mecanismo de defesa comum nos vasos do xilema contra esses patógenos é
a formação de tiloses (AGRIOS, 2004; YADETA; THOMMA, 2013). As tiloses
são excrescências das células do parênquima associadas aos vasos que se
projetam para estes através dos furos chamados “poços” e que bloqueiam a
propagação dos patógenos (BECKMAN, 1964; TALBOYS, 1972; AGRIOS,
2004). Essas estruturas são formadas durante interações compatíveis e
incompatíveis entre o patógeno e o hospedeiro mas o tempo e a extensão de
formação diferem significativamente sendo muito mais rápida e mais
extensiva em plantas resistentes em comparação com plantas suscetíveis
(FRADIN; THOMMA, 2006; SANTOS et al., 2013).
Também foi relatado o acúmulo de géis e gomas ricos em pectina em
torno das tiloses que selam completamente o vaso do xilema para evitar a
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propagação do patógeno aos vasos adjacentes (CLÉRIVET et al., 2000;
SANTOS et al., 2013). Ao ocorrer a formação desses compostos sem a
formação de novos vasos no xilema, a planta pode sofrer de estresse hídrico,
pois a passagem de água fica impedido (FRADIN; THOMMA, 2006). Além
disso tem sido observado o escurecimento das células do parênquima,
associado à intercepção e contenção do fungo (SANTOS et al., 2013).
Outra resposta de defesa física observada foi o revestimento em
células do parênquima do xilema em tomate infetado por Vaa (STREET;
ELLIS, 1986). Em outro trabalho foi registrada a deposição de calose
(polissacarídeo composto por resíduos de glicose unidos por ligações β-1,3)
nas paredes do vaso do xilema em cultivares de tomate infetados com Fol,
mantendo um nível mais elevado de deposição nos cultivares resistentes em
torno das células inicialmente infetadas (BECKMAN et al.,1982). Estas
respostas aparentemente, têm a função de inibir a propagação do patógeno
(STREET; ELLIS, 1986; BECKMAN et al.,1982).
Uma rápida acumulação de compostos fenólicos e compostos
inorgânicos como fitoalexinas e enxofre no xilema é típica em genótipos
resistentes aos fungos da murcha vascular (BÁIDEZ et al., 2007; WILLIAMS
et al., 2002; KLUG et al., 2015).
Muitos genes de defesa contra fungos da murcha vascular tem sido
identificados. Vários destes genes codificam para proteínas receptoras que
reconhecem aos patógenos (PRRs), outros codificam proteínas PR
(relacionada a patogênese) e enzimas (BIGEARD et al., 2015). Um exemplo
de receptores extracelulares em tomate são as proteínas tipo receptor (RLP)
Ve1 e Ve2 que fornecem resistência em tomate contra isolados da raça 1 de
Vd e Vaa. Esses receptores foram descobertos por meio da caracterização
do loco Ve utilizando clonagem posicional e o isolamento dos genes
estreitamente ligados; Ve1 e Ve2. (KAWCHUK et al., 2000). A estrutura
primária das proteínas apresenta uma glicina no interior da sequência
consenso que coincide com a de proteínas extra citoplasmáticas, que irá
facilitar o reconhecimento de um ligante extracelular do patógeno
(KAWCHUK et al., 2000).
Em um estudo de comparação de transcriptoma de banana resistente
e suscetível a Foc demonstraram que no genótipo resistente foram
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significativamente induzidos os genes que codificam para proteína quitina de
ligação a elicitor (CEBiP), receptor kinase 1 associada a Brassinosteróidicos
(BAK1) e proteínas com domínios de ligação a nucleotídeo (NB) e repetições
ricas em leucina (LRR), todas elas reconhecem efetores do patógeno (BAI et
al., 2013).
Em tomate têm sido identificados os genes I, I-2 e I-3 que codificam
proteínas que reconhecem os efetores Av1, Av2 e Av3 de Fol (TAKKEN;
REP, 2010) e em Arabidopsis se identificaram os genes de Resistência a
Fusarium oxysporum RFO1-6 que também codificam proteínas tipo
receptoras de reconhecimento do patógeno (SHEN; DIENER, 2013; SAIN;
REP, 2015).
Proteínas relacionadas a patogênese (PR) produzidas pela planta
como resposta de defesa, podem causar danos diretamente ao fungo ou
proteger a célula vegetal dos efetores do patógeno (HOUTERMAN et al.,
2007). Estudos realizados onde analisaram o perfil proteico de seiva de
tomate infetado e não infetado com Fol obtiveram como resultado a
identificação de proteínas PR envolvidas na defesa da planta. Dentre as
proteínas identificadas encontram-se isoformas PR1a e PR1b as quais têm
atividade antifúngica (ANTINOW et al., 1980). PR-2 é uma glucanase que
age contra a parede celular do fungo hidrolisando β-1,3-glucano, PR-3 e PR4 são quitinases que hidrolisam quitina da parede celular do fungo e a PR-5 é
uma proteína análoga a taumatina que tem atividade antifúngica (VAN LOON,
1999).
Também

foram

identificadas

proteínas

xiloglucano-

endotransglicosilase (XET), que tem um papel na elasticidade da parede
celular (UOZO et al., 2000) e uma proteína inibidora de endoglucanase
xiloglucano-especifico (XEGIP), que protege a célula de enzimas que
degradam a parede celular (QIN et al., 2003). Assim também se identificaram
peroxidases que catalisam a oxidação de diferentes substratos utilizando
peróxido de hidrogênio como receptor de elétrons. Essas peroxidases estão
envolvidas na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) como o
ânion superóxido (O-2) e o hidróxido de hidrogênio (H2O2) que eliminam o
patógeno

ou

limitam

a

colonização

desencadeando

uma

resposta
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hipersensível (HR) no tecido infetado (GAYOSO et al., 2010; YADETA;
THOMMA, 2013).
Nos resultados de uma análise do proteomas de raiz de grão de bico
de genótipos resistente e suscetível infetados com Fusarium oxyspurium f.
sp. ciceri foi identificado um alto nível de acúmulo da proteína PR1 em
genótipos resistentes. Também foram identificadas proteínas PR2 e PR5 em
ambos os genótipos, contudo o acúmulo dessas proteínas foi constante
através do tempo em genótipos resistentes contrariamente aos genótipos
suscetíveis. Identificaram-se também proteínas inibidoras da protease tripsina
(TPI) conhecidas por participar na resposta de defesa induzida por
ferimentos, elas foram uniformemente aumentadas em genótipos resistentes
(CHATTERJEE et al., 2014). Também foram identificadas enzimas
reguladoras de espécies reativas de oxigênio como a superóxido dismutase
(SOD) e a peroxidase do ascorbato (APX). Estas enzimas foram induzidas
diferenciadamente entre os genótipos (CHATTERJEE et al., 2014). Sob
condições de estresse as plantas respondem com um aumento na produção
de ROS e a SOD é conhecida por eliminá-las (ALSCHER et al., 2002), e a
APX é uma enzima importante que participa no metabolismo antioxidativo em
plantas (CHATTERJEE et al., 2014).
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CAPÍTULO 1

Otimização da metodologia de extração e separação de proteínas do
xilema para utilização em SDS-PAGE 2D e análise proteômica da
interação cacau-Ceratocystis cacaofunesta

Irma Yuliana Mora Ocampo, Carlos Priminho Pirovani, Edna Dora Martins
Newman Luz, Ronan Xavier Corrêa

Resumo

A análise quantitativa do proteoma e a análise global da expressão de
proteínas são cada vez mais utilizados como um método para o estudo de
alterações induzidas por patógenos nos perfis de proteínas em plantas
hospedeiras. No entanto, não existe uma metodologia para a extração de
proteínas do xilema de Theobroma cacao, que possibilite uma análise
proteômica focada no tecido onde o fungo Ceratocystis cacaofunesta instalase e causa a murcha vascular. Assim, neste trabalho objetivou-se otimizar
uma metodologia para a extração e separação de proteínas de xilema de
cacau, tomando como referência um protocolo de extração de proteína de
raiz de cacau e analisar o padrão das proteínas extraídas de genótipos
contrastantes à murcha-de-Ceratocystis. Dois testes para extração e
separação de proteínas foram utilizados. No teste 1, o protocolo de extração
de proteínas previamente desenvolvido foi modificado, dobrando-se a
quantidade de ácido tricloroacético em acetona na primeira etapa de
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precipitação de proteínas. No teste 2, foi realizado um tratamento de
ressuspensão em três etapas a 37°C no pellet final. Esses dois testes foram
aplicados a quatro tratamentos: dois clones de cacaueiro (TSH1188,
resistente; e CCN51, suscetível à murcha-de-Ceratocystis) inoculados com o
isolado Cc20 de C. cacaofunesta (30 µL na concentração de 3x104 UFC/mL)
e, esses mesmos clones, não inoculados. Um dia após a inoculação,
pedaços de 5 cm do caule de 5 réplicas biológicas de cada tratamento foram
utilizadas nas extrações de proteína a partir de pools de caules de cada
tratamento. O rendimento de proteína foi maior no teste 2, obtendo de 2.300
a 3.040 µg. Nos dois testes foi realizada a separação das proteínas com base
ao seu ponto isoelétrico em strips de pH 3-10NL e a seu peso molecular em
um SDS-PAGE 2D 12,5%. Nos géis digitalizados verificou-se que a maioria
das proteínas obtidas são ácidas e que os controles (não inoculados) de
TSH1188 e CCN51 tiveram mais spots exclusivos que os mesmos genótipos
inoculados.

Palavras-chave: Ceratocystis cacaofunesta, Theobroma cacao, interação
planta-patógeno, murcha-de-Ceratocystis.
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Introdução

Atualmente são produzidas 4,35 milhões de toneladas de cacau no
mundo. A maior parte dessa produção (70%) vem da África e na América
Latina o maior produtor de cacau é o Brasil com cerca de 210.000 toneladas
(5%) (ICCO, 2015). As perdas de cacau por causa de fungos, no mundo,
superam as 730.000 toneladas por ano. A murcha-de-Ceratocystis, causada
pelo fungo Ceratocystis cacaofunesta é uma das doenças de maior
importância econômica no Brasil causando a morte de cerca do 85% da
cultura de cacau em algumas áreas (SANCHES, 2006; PLOETZ, 2006; DOS
SANTOS, 2015).
As diferentes doenças que afligem o cacaueiro atacam órgãos
específicos da planta. No caso da murcha-de-Ceratocystis, o xilema é o alvo
do fungo C. cacaofunesta que o coloniza, dificultando o fluxo de água e
nutrientes, ainda mais pela resposta da planta acumulando sustâncias ricas
em gomas e géis e a formação de excrescencias das células do parênquima
chamadas tiloses (AGRIOS, 2004; YADETA; THOMMA, 2013, SANTOS,
2013). A maioria dos estudos proteômicos do cacau versaram sobre sua
interação com outros patógenos como o fungo Moniliophtora perniciosa
(PIROVANI et al., 2008) e agentes abióticos como inundação de solo
(BERTOLDE et al., 2014b), toxicidade por chumbo (REIS et al., 2015). Como
esses fatores de estresses estão afetando mais intensamente órgãos como
raízes, meristemas, folhas e frutos, ainda não há uma metodologia específica
para extrair proteínas do xilema do cacau.
O entendimento da interação planta-patógeno é importante para
melhorar a produtividade de culturas (MEHTA et al., 2009; JAYARAMAN et
al., 2012). Os estudos de expressão do mRNA, e sequenciadores de DNA de
próxima geração têm permitido uma análise do genoma de qualquer célula.
Contudo, a expressão dos genes é regulada em diferentes níveis e rápidas
mudanças nas células, muitas vezes dependem de proteínas pré-existentes
que são modificadas após tradução, mudam sua localização sub-celular e/ou
são degradadas (QUIRINO et al., 2010).
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bidimensional (2-DE) envolve a resolução de proteínas por ponto isoeléctrico
(pI) e o peso molecular. 2-DE tem sido utilizado para a identificação de
alterações de abundância de proteína vegetal em resposta aos patógenos
(JAYARAMAN et al., 2012).
A preparação da amostra é fundamental na obtenção de resolução de
proteínas de alta qualidade em análise proteômica por 2-DE, no entanto isso
é difícil de obter das proteínas isoladas a partir de tecidos de plantas como
raízes ou xilema devido a vários fatores como a abundância de metabolitos
secundários, concentrações baixas de proteínas e níveis elevados de de
lignina e outros polisacarídeos e compostos fenólicos que podem interferir
com a análise (BERTOLDE et al., 2014). Recentemente foi desenvolvida uma
metodologia para a extração e separação de proteínas de raiz de cacau por
Bertolde et al. (2014), onde foram obtidos bons resultados de rendimento e
resolução de spots. Assim também testamos esse protocolo em xilema de
cacau (resultados não mostrados), obtendo uma quantidade de proteína
suficiente para a realização de três repetições de electroforese em gel
bidimensional, contudo a quantidade de spots foi baixa, criando a
necessidade de uma otimização do método para xilema de cacau.
A pouca informação sobre uma metodologia registrada para a extração
de material proteico do xilema de cacau nos leva ao objetivo deste trabalho
que é otimizar a metodologia para a extração e separação de proteínas a
partir do xilema de cacau, tomando como referência o protocolo de extração
de proteína de raiz de cacau Bertolde et al. (2014), assim como analisar o
padrão proteico de genótipos resistente e suscetível á murcha-deCeratocystis.

Material e Métodos

Material vegetal e condições de cultivo
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Foram obtidas da Biofábrica de Cacau da Bahia 216 mudas de cacau
de 2 meses de idade; 108 clones do genótipo TSH1188 e 108 clones do
genótipo CCN51 (Figura 1). Esses genótipos foram escolhidos porque são
padrões para resistência e suscetibilidade, respectivamente, a murcha-deCeratocystis (SANCHES et al., 2008, FERNANDES et al., 2014). As mudas
foram lavadas e transplantadas em sacos de 1 L de capacidade com uma
mistura na proporção 1:1 de solo e substrato autoclavados. As mudas foram
acondicionadas e crescidas em casa de vegetação da Universidade Estadual
de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA, Brasil, com temperatura controlada (2527°C). Foram molhadas uma vez por dia e adubadas cada 15 dias com
macronutrientes até que atingiram o tamanho ideal para inoculação (1 a 1,5
cm de espessura) ao redor dos 6 meses de idade quando foram selecionadas
as plantas visualmente mais homogêneas em tamanho para a continuação
do experimento. Foram desenhados quatro tratamentos: 5 clones de cada
genótipo (TSH1188 e CCN51) inoculados com o patógeno e 5 clones dos
mesmos genótipos inoculados com água destilada estéril. O delineamento do
experimento foi de

Figura 1. Clones de cacau aos dois meses de idade em casa de vegetação.
A) Genótipo suscetível CCN51. B) Genótipo resistente TSH1188.
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Obtenção do inóculo e inoculação

O inóculo foi obtido da Micoteca da Seção de Fitopatologia do Centro
de Pesquisas do Cacau (CEPEC) da Comissão Executiva Plano da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC), Ilhéus, Bahia, Brasil. O isolado Cc20 de C.
cacaofunesta, oriundo de uma área com alta incidência de murcha-deCeratocystis e uma alta diversidade genética entre populações de
Ceratocystis (SILVA et al., 2012), foi mantido e preservado em óleo em meio
ágar invertido e acondicionado em temperatura ambiente. Em seguida, foi
replicado em placas de Petri com meio BDA (2 % batata, 0,1 % dextrose e 2
% ágar) acidificado e mantido em incubadora com temperatura de 25ºC, por
8 dias. Após esse período, 2 mL de água destilada estéril foi acrescentada ao
meio de cultura com fungo, em seguida a colônia foi raspada com pincel e a
suspensão inicial foi filtrada em gaze estéril. A concentração de propágulos
foi aferida em microscópio óptico, com auxílio de uma câmara de Neubauer,
ajustando-se a concentração do inóculo para 3x104 UFC/mL (SANTOS et al.,
2013). A suspensão de esporos consistiu de endoconídios cilíndricos,
ascósporos, aleurioconídios e fragmentos de hifas (SANTOS et al., 2012).
As mudas com caules de 1 a 1,5 cm de espessura foram inoculadas
seguindo o protocolo de Silva et al. (2012) (Figura 2), realizando uma incisão
com auxílio de um bisturi, no sentido horizontal, 15 cm acima do substrato,
com uma pipeta automática foram depositados 30 µL de suspensão de
inóculo. Abaixo da incisão foi colocado uma mecha de algodão umedecido
em água estéril e em seguida o local foi envolvido com fita vedante para
formar uma câmara úmida e criar condições para o fungo penetrar e colonizar
os tecidos do hospedeiro. Para os controles foram utilizadas 30 µL de água
destilada estéril (mock inoculation).
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Figura 2. Inoculação de plantas de cacau. A) Incisão horizontal no caule a 15
cm do substrato. B) Adição do inóculo com pipeta. C) Mecha de algodão
úmida debaixo do corte. D) Fita vedante para criação de câmara úmida. E)
Planta inoculada.

Coleta de amostras

Foram coletados 5 cm do caule (3 cm acima do ponto de inoculação e
2 cm abaixo) dos 5 clones de cada tratamento 1 dia após inoculação (dai),
obtendo assim 5 réplicas (um pool de amostras) por cada tratamento (Figura
3). Todas foram colocadas imediatamente em nitrogênio líquido, liofilizadas e
armazenadas no freezer a -80°C para as análises posteriores.
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Figura 3. Um pool de amostras (liofilizadas) de um tratamento formado por 5
pedaços de caule, um por clone, de 5 cm de comprimento de um genótipo
inoculado.

Extração de proteínas

Para a extração de proteínas foi provado o protocolo para extração de
proteína otimizado para raiz de cacau (BERTOLDE et al., 2014) em xilema
utilizando um clone de cada genótipo para verificar se o método funcionaria
nesse material. Posteriormente o protocolo foi aplicado com modificações em
dois testes para otimização. A quantidade de amostra de xilema de cacau
utilizada para os testes foi menor que a utilizada no protocolo base [em
Bertolde et al. (2014) utilizam 1 g de material e nos testes com xilema foram
utilizados 0,6 g)]. Contudo as quantidades dos reativos foram adicionadas
nas mesmas proporções.
Para a preparação do material, as amostras liofilizadas de caule foram
limpas, tirando o córtex e a medula do centro (Figura 4). O xilema assim
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obtido foi pesado e macerado em nitrogênio líquido com 7% de
polivinilpirrolidona (PVPP) como antioxidante. Para a obtenção do pó seco
em acetona foram obtidos 600 mg de cada pool de amostra macerada (com
PVPP) e posteriormente ressuspensos em 6 mL de ácido tricloroacético
(TCA) a 10% em acetona mais 0,07% de β-mercaptoetanol e sonicado em
gelo a 70% de amplitude com 3 pulsos de 5 s cada vez com intervalos de 10
s em Ultrasonic processor (Gex 130,130 W, USA). O processo de sonicação
foi repetido mais 3 vezes em intervalos de 10 min e incubado a -20°C
overnight para precipitar as proteínas. A mistura foi centrifugada a 10.000
rpm. a 4°C por 10 min. Foi descartado o sobrenadante e o pellet foi lavado
três vezes com 6mL de acetona gelada ao 80% em água junto 0,07% de βmercaptoetanol, em cada lavagem as amostras foram ressuspensas por
sonicação (3 pulsos de 5 s, 70% de amplitude em intervalos de 10 s) e
centrifugadas a 10.000 rpm, a 4°C por 10 min. O pellet formado foi secado a
temperatura

ambiente

e

utilizado

para

a

extração

de

proteínas

ressuspendendo-o em 6 mL de tampão de extração de dodecil sulfato de
sódio (SDS) denso (30% sacarose, 2% SDS, 0,1 M Tris-HCl, pH 8,0, 5% βmercaptoethanol). As amostras foram sonicadas em gelo (4 pulsos de 10 s
cada um, 70% de amplitude, intervalos de 10 s), e em seguida, foram
adicionados 3 mL de fenol saturado, pH 8,0 e centrifugadas a 10.000 rpm, a
4°C por 15 min. O sobrenadante foi então transferido para um tubo novo e
armazenado em gelo. As proteínas da fase inferior foram extraídas duas
vezes com um volume de tampão de SDS denso e fenol. As fases fenol de
três extrações foram agrupadas e incubadas overnight a -20°C, com cinco
volumes de acetato de amônio 0,1 M em metanol. O pellet foi gerado através
de centrifugação a 10.000 rpm, a 4°C durante 20 min. As proteínas foram
lavadas duas vezes com acetato de amônio 0,1 M em metanol, duas vezes
com acetona e uma vez com etanol a 80%, e em seguida os pellets foram
finalmente secados a temperatura ambiente. Em cada lavagem, a amostra foi
centrifugada a 10.000 rpm, a 4°C durante 5 min. Os pellets foram
ressuspensos em 800 µL de tampão de reidratação (ureia 7 mol.L-1, tiourea 2
mol.L-1, CHAPS 2 %, e azul de bromofenol 0,002%) e armazenados em
freezer a -20°C.
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Figura 4. Pedaços de caule contendo o xilema de cacau liofilizado e limpo.

Nos dois testes para otimização, a extração de proteína no xilema foi
realizada a partir de 600 mg de tecido segundo o protocolo para extração de
proteína em raiz de Bertolde et al. (2014) descrito acima, com as seguintes
modificações; no teste 1, foi dobrada a quantidade de TCA 10% em acetona
na primeira etapa de precipitação de proteínas (foram utilizados 12 mL); no
teste 2 o pellet final foi primeiro ressuspenso em uma quantidade duas vezes
menor de tampão de reidratação (400 µL) colocado em banho maria a 37°C
durante 15 min e vortexados levemente. Em seguida foi centrifugado a
10.000 rpm a 4°C durante 5 min. O procedimento foi repetido acrescentando
em 200 µL até completar os 800 µL. Então o sobrenadante foi transferido
para um tubo novo e armazenado a -20°C. Nos dois testes as proteínas
foram quantificadas utilizando o Kit 2-D Quant de acordo com as instruções
do fabricante (GE Healthcare).

Eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE 1D)

As amostras dos testes 1 e 2 foram preparadas com 40 µg de proteína
em tampão de reidratação acrescido de um volume de tampão de amostra
(β-Mercaptoetanol 5%, Tris-HCl 0,02 mol.L-1 pH 6,8, SDS 4%, glicerol 27%,
azul de bromofenol 10%) correspondente a 25% do volume de amostra,
posteriormente foram desnaturadas junto com o marcador Low Molecular
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Weight Marker de 14-97 kDa (GE Healthcare) a uma temperatura de 95°C
durante 5 min e depositadas nos poços do SDS-PAGE 12,5% sob a
seguintes condições: 30 A por 170 min em um equipamento Mighty Small II
Mini Vertical Electrophoresis Unit SE250 (Hoefer). Após a corrida, o gel foi
colocado em tampão de fixação (40% etanol, 10% Ac acético) durante 10 min
e corado durante 1 dia em 0,08% de Coomassie coloidal G-250 (NEUHOFF
et al., 1988). O gel foi digitalizado usando ImageScanner II (Amersham, GE
Healthcare).

Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE
2-D)

A separação em primeira dimensão das proteínas foi realizada de
acordo com seu ponto isoelétrico (pI) em um sistema Ettan IPGphor (GE
Healthcare). Para o teste 1 foram usados 350 µg de proteínas e para o teste
2 500 µg de proteínas, as quais foram aplicadas em 250 µL de solução de
reidratação 2-DE e reidratadas em Immobiline DryStrip 13 cm (pH 3-10 NL,
GE Healthcare), durante 12 h. Depois disso, a focalização foi realizada no
mesmo aparelho, sob as seguintes condições: 500 V durante 1 h, gradiente
de 1000 V durante 1 h, gradiente de 8000 V durante 2,5 h, e 8000 V durante
40 min. Após a focalização isoelétrica, as tiras foram armazenadas a -80 ° C
até a análise de segunda dimensão. Antes da eletroforese de gel de
poliacrilamida-SDS (PAGE), as tiras foram incubadas durante 15 min em
tampão de equilíbrio (ureia 6 mol.L-1, Tris-HCl 7,5 mmol.L-1, pH 8,8, glicerol
29,3%, SDS 2%, de azul de bromofenol 0,002%) com ditiotreitol 1%, durante
15 min em tampão de equilíbrio com iodoacetamida 2,5% e durante mais 15
min em tampão de corrida (Tris 0,125 mol.L-1, Glicina 1,92 mol.L-1, SDS 1%,
pH 8.5). As tiras foram transferidas para um SDS-PAGE de 12,5%. A
segunda dimensão foi executada num sistema Ruby SE600 (GE Healthcare),
sob as seguintes condições: 15 mA por gel durante 45 min, a 40 mA por gel
durante 30 min, e 50 mA por gel durante 3,5 h para cada tira a uma
temperatura constante de 11°C. O marcador usado foi Low Molecular Weight
Marker de 14-97 kDa (GE Healthcare). As separações em gel 2-D foram
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repetidos três vezes para os 2 testes. Após a eletroforese, os géis foram
colocados em tampão de fixação por 40 min e as proteínas foram
visualizadas com 0,08% de Coomassie coloidal G-250 (w / v) (Neuhoff et al.,
1988). Os géis foram digitalizados usando ImageScanner II (Amersham, GE
Healthcare)

e

analisados utilizando

ImageMaster

2D

Platinum

(GE

Healthcare). Os spots detectados de cada tratamento foram contabilizados e
organizados segundo sua distribuição em relação ao ponto isoelétrico e o
peso molecular. Foi realizado um match entre os géis do teste 3 e foram
identificados spots exclusivos e diferenciais de cada tratamento.

Análise estatística

O experimento de inoculação seguiu o delineamento inteiramente
casualizado, utilizando-se dois clones e duas formas de inoculação
(inoculado e controle), totalizando quatro tratamentos com 5 repetições por
tratamento para análises moleculares. Para o match entre tratamentos foram
escolhidos os spots com folding igual ou maior a 1.5 e ANOVA igual ou
menor de 0,05.

Resultados

A extração das proteínas de xilema de mudas de cacau com base no
protocolo de Bertolde et al. (2014) sem modificações apresentou um
rendimento de apenas 3,7 µg de proteína/mg peso seco e 107 spots no SDSPAGE 2-D. Como medida do sucesso da extração foi levado em conta o
rendimento proteico (µg de proteína/mg peso seco), e para avaliação da
qualidade da separação por SDS-PAGE 2D foi levado em conta o número de
spots. Os testes de otimização desse protocolo foram feitos em 4 diferentes
tratamentos visando sua aplicação para análises da interação plantapatógeno (em andamento).
O rendimento proteico variou em função da modificação na
metodologia empregada na extração e do tratamento utilizado (Tabela 1). No
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teste 1 foi adicionado o dobro da quantidade de TCA 10% em acetona,
relativamente ao protocolo original de Bertolde et al. (2014), observando-se
baixo rendimento, obtendo uma quantidade apenas suficiente para a
realização em triplicata da separação de 350 μg proteínas por SDS-PAGE
2D. Também observou-se um rendimento menor do TSH1188 controle em
um 28% em relação com o clone do mesmo genótipo inoculado. A massa
proteica obtida de CCN51 inoculado no teste 1 foi maior que seu controle em
um 68%.
Em geral, a quantidade de proteína do teste 2 foi maior em todos os
tratamentos em relação aos mesmos tratamentos no teste 1 exceto para o
CCN51 inoculado, que foi 22% menor, contudo a quantidade de proteína
obtida nesse tratamento foi suficiente para continuar as análises proteômicas.
O rendimento proteico de TSH1188 controle foi 1,5 vezes maior que o
mesmo tratamento no teste 1, em TSH188 inoculado e CCN51 controle, foi
maior em um 45 e 38% respectivamente, com respeito ao rendimento dos
mesmos tratamentos no teste 1. Dentro do teste 2, também encontramos que
o rendimento de proteína de TSH1188 controle foi 28% maior que o de
TSH1188 inoculado e em CCN51 controle foi 7% maior que no CCN51
inoculado.
O número de spots visualizados em cada gel foi diferente entre mudas
inoculadas e respectivo controle para ambos os genótipos analisados (Tabela
1). No teste 2 a quantidade de spots detectados foi maior em todos os
tratamentos em relação ao teste 1. O número de spots foi menor para
TSH1188 (inoculado e controle) nos 2 testes. A menor quantidade de spots
foi apresentada pelo TSH1188 controle no teste 1 com 35 spots detectados.
Dentro do teste 1 a quantidade de spots detectados em TSH1188 inoculado
foi quase 3 vezes maior que em seu controle.
A quantidade de spots detectados em CCN51 inoculado foi maior que
o seu controle em apenas 11 spots no teste 1. O número de spots obtidos em
todos os tratamentos dos teste 1 não representaram uma amostra
significativa para a continuação das análises proteômicas. Dentro dos
tratamentos do teste 2, o tratamento que gerou maior quantidade de spots foi
o CCN51 controle com 401 e o tratamento com menor quantidade de spots
detectados foi o TSH1188 inoculado com 198.
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A quantidade de pellet final em ambos os testes, também apresentou
diferenças (dados não mostrados), obtendo maior quantidade de pellet no
teste 2. Consequentemente no teste 2 resolveu-se fazer um tratamento no
pellet para recuperar a maior parte de proteínas que fosse possível, o qual foi
refletido na obtenção de maior rendimento proteico e maior quantidade de
spots.

Tabela 1. Rendimento de proteína extraída pelos diferentes testes
metodológicos e número de spots detectados em cada tratamento
Teste

Tratamento

Concentração
de proteína
(µg/µL)*

Rendimento
(µg de
proteína/mg
peso seco)*

N° de spots
(350 μg de prot/gel)

1

TSH1188 Controle

1,467

1,956

35

TSH1188 Inoculado

2,046

2,730

95

CCN51 Controle

2,445

3,260

126

CCN51 Inoculado

4,117

5,490

136
(500 µg de prot/gel)

2

TSH1188 Controle

3,801

5,068

220

TSH1188 Inoculado

2,977

3,970

198

CCN51 Controle

3,392

4,520

401

CCN51 Inoculado

3,183

4,244

224

*As proteínas foram extraídas a partir de 600 mg de xilema de cacau liofilizado e
ressuspendidas em 800 μL de tampão

No SDS-PAGE 1D, feito para conferir se a extração gerou bandas
visíveis dentro de uma faixa de 14 a 97 kDa pode-se observar a baixa
qualidade das proteínas no teste 1 (Figura 5). No teste 2 foram observadas
bandas mais bem definidas nos quatro tratamentos.
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Figura 5. SDS-PAGE 1D de 40 μg de proteínas extraídas de xilema de
mudas de cacau de acordo com os testes 1 e 2. M) marcador de peso
molecular. A) TSH1188 controle. B) TSH1188 inoculado. C) CCN51 controle.
D) CCN51 inoculado.

O SDS-PAGE 2D dos dois genótipos, inoculados e não inoculados no
teste 1 apresentou baixa quantidade de spots (Figura 6). Contudo as
proteínas separadas pelo ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM)
apresentaram diferença em seus padrões proteicos como presença ou
ausência, maior ou menor intensidade de grupos de spots.
Para cada genótipo, verificou-se que as distribuições dos spots do
teste 1 de acordo com seu ponto isoelétrico e peso molecular apresentam
diferenças entre inoculado e não inoculado (Figura 7). Em TSH1188 controle
e inoculado o ponto isoelétrico com maior frequência foi de 10, e o peso
molecular com maior acúmulo de spots foi na faixa de 58-68 kDa. Os valores
mais frequentes do pI em CCN51 inoculado e controle foram de 5. Em
CCN51 inoculado, há um maior acúmulo de spots na faixa de 58 a 68 kDa e
em CCN51 controle o acúmulo é maior na faixa de 47-57 kDa.
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Figura 6. Separação de 350 μg de proteínas de xilema de cacau por SDSPAGE 2D do método aplicado no teste 1. A) TSH1188 controle. B) TSH1188
inoculado. C) CCN51 controle. D) CCN51 inoculado.
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Figura 7. Gráfico de frequência de distribuição de spots obtidos do xilema de
cacau no teste 1, a partir de plantas controle (barras em cinza) e plantas
inoculadas (barras em preto). Em A (TSH1188) e C (CCN51), de acordo com
ponto isoelétrico (pI). Em B (TSH1188) e D (CCN51), de acordo com o peso
molecular (kDa).

O teste 2 apresentou maior quantidade e melhor qualidade de spots
(Figura 8). Na comparação entre os quatro tratamentos do teste 2 foram
encontradas diferenças na intensidade e número de spots para cada
tratamento. O acúmulo proteico foi diferenciado entre TSH1188 inoculado e
controle (Figura 9). Em TSH1188 controle foi maior no ponto isoelétrico 5 e
na faixa de peso molecular de 36 a 46 kDa. Em TSH1188 inoculado o valor
de pI mais frequente foi também de 5 e se observou uma acumulação maior
de spots dentro da faixa de 14 a 24 kDa. A distribuição de spots em CCN51
controle e inoculado revela que o acúmulo de spots foi maior para o valor de
pI de 5, e para o peso molecular entre 14 e 24 kDa.
No teste 2 onde se obteve uma quantidade de spots mais
representativa, observou-se menor quantidade de spots em ambos os
genótipos inoculados em relação com seus respectivos controles (Tabela 1).
A diferencia foi maior nos tratamentos do genótipo CCN51 obtendo 44%
menos spots no inoculado que no controle, enquanto no genótipo TSH1188
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obteve-se 10% menos spots no inoculado em relação a seu controle. Essas
diferenças foram refletidas na distribuição dos spots quanto a seu pI onde
houve uma dimunuição de 8% nas proteínas básicas (pH 8-10) no genótipo
TSH1188 inoculado em relação a seu controle. No entanto, apresentou-se
um aumento do 10% nas proteías na faixa ácida (pH 3-6), por outro lado
CCN51 inoculado teve uma diminuição de spots do 18% nessa mesma faixa
de pH.

Figura 8. Separação de 500 μg de proteínas de xilema de cacau por SDSPAGE 2D pelo método aplicado nos quatro tratamentos do teste 2. A)
TSH1188 controle. B) TSH1188 inoculado. C) CCN51 controle. D) CCN51
inoculado. Os círculos sinalizam as diferenças mais contrastantes: círculo
vermelho indica grupo de possíveis proteínas presentes em um tratamento e
ausentes no outro tratamento do mesmo genótipo; círculo azul grupos de
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possíveis proteínas suprimidas em um tratamento e super expressas no outro
do mesmo genótipo.

Figura 9. Gráfico de frequência de distribuição de spots obtidos do xilema de
cacau no teste 2, a partir de plantas controle (barras em cinza) e plantas
inoculadas (barras em preto). Em A (TSH1188) e C (CCN51), de acordo com
ponto isoelétrico (pI). Em B (TSH1188) e D (CCN51), de acordo com o peso
molecular (kDa).

A quantidade de spots identificados no teste 2 foi suficiente para ter
uma amostra representativa das proteínas e fazer um match entre os
tratamentos de cada genótipo (Figura 10). Verificou-se que para TSH1188
houve uma quantidade de spots exclusivos quase três vezes maior para o
controle do que para o inoculado, e se encontraram 8 vezes mais spots
exclusivos para CCN51 controle do que para o CCN51 inoculado. Assim
também foram identificados 186 spots comuns entre os tratamentos de
TSH1188 dos quais 42 foram expressos diferencialmente. Nos tratamentos
de CCN51 identificaram-se 201 spots comuns dos quais 75 foram expressos
diferencialmente.
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Figura 10. Diagrama de Venn evidenciando-se o número de spots obtidos do
xilema de cacau, exclusivos e comuns para os quatro tratamentos de cada
genótipo.

Discussão

O xilema é formado principalmente por fibras, traqueídeos e elementos
de vaso que dão suporte à planta e conduzem a água. É um ambiente pobre
em nutrientes, e contém quantidades baixas de compostos orgânicos e
inorgânicos (YADETA; THOMMA, 2013). A maioria dos trabalhos que
estudam a interação planta-fungo da murcha vascular analisam a seiva do
xilema, obtida de raiz ou de caule, a qual é complicada de coletar pois
precisa de muitas horas para gerar amostra suficiente, ou aparelhos mais
sofisticados como uma câmara de vácuo, e ainda assim é obtida uma baixa
quantidade de proteína e maior quantidade de compostos indesejados como
sacarídeos (REP et al., 2002; KEHR et al., 2005; HOUTERMAN et al., 2007),
portanto, procurou-se que a preparação do material biológico a partir de
xilema de cacau fosse simples e efetiva, obtendo uma quantidade de amostra
suficiente, que mantivesse as condições celulares do momento da coleta
intactas. Isso foi conseguido graças ao tratamento da amostra por
congelamento imediato em nitrogênio líquido e liofilização.
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Geralmente os protocolos utilizados para extração de proteínas a partir
do tecido vegetal são métodos baseados em extração com TCA em acetona
e fenol. A precipitação com TCA em acetona aumenta a concentração de
proteína e ajuda a remover os contaminantes, porém a remoção desses
contaminantes é difícil em tecidos ricos em polissacarídeos e polifenóis
(CHATTERJEE et al., 2012) como os presentes em Theobroma cacao
(BERTOLDE et al., 2014). A quantidade excessiva de TCA 10% em acetona,
utilizada para extração no teste 1, pode ter ocasionado uma mudança no pH.
Em condições de pH extremos a solubilidade das proteínas é maior
(YASOTHAI; GIRIPRASAD, 2015). Isso pôde ter sido a causa do baixo
rendimento e baixa qualidade das proteínas obtidas. Além disso, tem sido
demonstrado que grandes concentrações de TCA diminui notavelmente a
quantidade de proteína precipitada (RAJALINGAM et al., 2009). Isto, ligado
ao aumento de β-mercaptoetanol que quebra os pontes disulfuro, pode ter
ocasionado a desnaturação das proteínas no teste 1.
Não

existe

um

protocolo

que

especifique

o

tratamento

de

ressuspensão do pellet final. Em geral é recomendável não expor o pellet no
tampão de reidratação a altas temperaturas pois pode ocasionar a
carbomilação das proteínas, que ocorre quando o cianato se liga a moléculas
que contêm amina primária ou grupos tiol e forma grupos carbamilo (RONG
YUAN, 2006; SHI et al., 2014). O tratamento do pellete final dividido em três
passos repetidos a 37°C deu maior rendimento e maior quantidade de
resultados que o pelete não tratado.
A análise do ponto isoelétrico (pI) das proteínas extraídas, isto é o pH
em que o número total de grupos com carga negativa é igual ao dos grupos
carregados positivamente (PATRICKIOS; YAMASAKI, 1995), permitiu-nos
inferir sobre diferenças quanto a essa característica entre os tratamentos. As
proteínas com pI menor que 7 são ácidas, portanto tem uma composição rica
em aspartato e glutamato, enquanto as proteínas pI maior que 7 são básicas,
ricas em arginina e lisina (TANIGUCHI, 2011). De acordo com isso, a
distribuição dos spots apresentou uma maior acumulação de em faixas de pI
ácidos em todos os tratamentos dos dois testes, sugerindo uma maior
quantidade de proteínas ricas em aspartato e glutamato no xilema de cacau.
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As proteínas relacionadas à patogênese (PR) apresentam isoformas
ácidas e básicas. As ácidas encontram-se no espaço extracelular e as
básicas no intracelular (MEMELINK et al., 1990), além disso isoformas ácidas
podem ser induzidas por sinais de stresse, enquanto as isoformas básicas
são expresadas constitutivamente e também podem ser induzidas por sinais
de stresse (MEMELINK et al., 1990; STANGARLIN et al., 2010). Isso pode
explicar o aumento de proteínas ácidas em TSH1188 inoculado em relação a
seu controle, observados no teste 2, indicando que possívelmente houve
indução de proteínas relacionadas à patogênese no genótipo resistente, em
contraste com o genótipo suscetível.
A diminuição de proteínas nos genótipos inoculados pelo fungo podese dever à característica do patógeno de suprimir rotas envolvidas na defesa
da planta (ESCHEN-LIPPOLD et al., 2016) por exemplo, as proteases
secretadas pelos fungos que clivam as quitinases usadas pela planta como
defesa para degradar a parede celular do patógeno (SAIN; REP, 2015).
Os resultados do match entre os tratamentos de cada genótipo no
teste 2 são apenas a primeira parte para identificação das proteínas
diferenciais (estudos em andamento em nosso laboratório). Contudo, já se
pode observar que as diferenças entre o acúmulo de spots exclusivos em
cada tratamento revela uma diferença no perfil proteico de genótipos
resistente e suscetível inoculados e seus controles.

Conclusões

O método descrito como teste 2, adaptado a partir do protocolo de
extração de proteína de raiz de cacau (BERTOLDE et al., 2014), é o mais
efetivo para a extração e separação de proteínas do xilema de cacau, produz
uma quantidade adequada de proteína para o SDS-PAGE 2D e apresenta
proteínas de melhor qualidade.
Existem diferenças entre os perfis eletroforéticos das proteínas dos
genótipos resistente e suscetível, inoculados e não inoculados com C.
cacaofunesta.
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A maioria das proteínas obtidas da extração em xilema de cacau são
ácidas.
O genótipo resistente à murcha-de-Ceratocystis apresenta um
aumento na expressão de proteínas ácidas ao serem inoculados com
Ceratocystis cacaofunesta.
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CAPÍTULO 2

Metabolismo antioxidativo e acúmulo de BiP e ATPβ sintase no xilema
de clones de cacau resistente e suscetível inoculados com Ceratocystis
cacaofunesta

Irma Yuliana Mora Ocampo, Carlos Priminho Pirovani, Edna Dora Martins
Newman Luz, Ronan Xavier Corrêa

Resumo

O Theobroma cacao L. é de grande importância econômica no mundo,
contudo sua produção tem sido afetada por diversas doenças. Dentre essas,
a murcha-de-Ceratocystis, causada pelo fungo Ceratocystis cacaofunesta,
tem causado perdas importantes em vários países, principalmente nas
Américas. A resistência das plantas, principal foco para superar o problema
das doenças, depende das respostas de defesa contra o patógeno, cujos
mecanismos são poucos conhecidos nesse patossitema. Uma das primeiras
respostas é o incremento das espécies reativas de oxigênio (ROS). Assim, o
objetivo deste trabalho é analisar a atividade de enzimas envolvidas com o
estresse em genótipos resistente e suscetível à murcha-de-Ceratocystis, em
resposta à inoculação com C. cacaofunesta. Para isso, mudas dos genótipos
TSH1188 e CCN51, resistente e suscetível à murcha-de-Ceratocystis,
respectivamente, foram inoculadas com 20 µL de inóculo do isolado Cc20 de
C. cacaofunesta na concentração de 3x104 UFC/mL e os controles foram
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inoculados com 20 µL de água destilada estéril. As amostras de cada
tratamento foram coletadas 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação (dai). As
atividades das enzimas peroxidase do ascorbato (APX), peroxidase do
guaiacol (GPX), dismutase do superóxido (SOD), e a fenilalanina amônia
liase (PAL) foram dosadas para os quatro tempos de coleta. Uma análise de
western blot para catalase (Cat), ATPβ sintase, proteína intrínseca da
membrana plasmática (PIP) e proteína de ligação (BiP) foi realizada. Em
TSH1188, a atividade da SOD apresentou um aumento em estágios iniciais e
APX e PAL mantiveram-se em níveis baixos, enquanto GPX apresentou um
aumento a 3 dai em ambos os genótipos inoculados. O acúmulo de BiP e
ATPβ sintase foi maior para CCN51 inoculado em relação a seu controle
indicando maior estresse. Os resultados dessas análises poderão subsidiar
novos estudos e contribuir para o entendimento da interação Ceratocystis
cacaofunesta-cacau em nível de xilema.

Palavras-chave: enzimas, western blot, interação planta-patógeno, murchade-Ceratocystis
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Introdução

O cacau (Theobroma cacao L.) pertence à ordem Malvales e a família
das Esterculiáceas. É nativo da região amazônica e suas sementes são
matéria prima para as indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica,
portanto representa grande importância econômica em vários países do
mundo, sendo o Brasil é o maior produtor de cacau da América (LEAL, 2005,
ICCO, 2015). Contudo a produção dessa cultura tem sido severamente
afetada por fatores ambientais e pelas doenças, principalmente as
ocasionadas por fungos dentre as quais existem 5 mundialmente mais
importantes. Em ordem de importância destacam; a podridão parda, a
vassoura-de-bruxa, a moniliase, a morte súbita e a murcha-de-Ceratocystis
(PLOETZ, 2006; ICCO, 2015). Essa última é causada pelo fungo Ceratocystis
cacaofunesta. Foi registrada pela primeira vez no Equador no ano de 1918,
na Colômbia em 1940, na Venezuela, Costa Rica e na Trinidad em 1958.
Surgiu no Brasil no estado de Rondônia em 1978 e no sul da Bahia em 1997
(SANTOS et al., 2012; END et al., 2014). No Brasil, a murcha-de-Ceratocystis
encontra-se no terceiro lugar de importância econômica, causando a morte
de até 85% do plantio em algumas fazendas no Sul da Bahia (DOS SANTOS,
2015).
A melhor estratégia contra a doença da murcha-de-Ceratocystis é o
emprego de genótipos de cacau resistentes (UOI, 1997; WATSON et al.,
2009; ROJAS; SÁNCHEZ, 2009; CORNELL, 2015). No entanto, muitos
cultivares de cacau comercialmente utilizados são suscetíveis a essa doença
(SANCHES et al., 2008; SILVA et al., 2012). O desenvolvimento de doença
em uma planta é possível graças à presença, no patógeno, de genes para
patogenicidade, especificidade e virulência contra um hospedeiro em
particular (AGRIOS, 2004). As plantas, por sua vez, têm mecanismos de
defesa complexos que evoluíram junto aos patógenos (ZHANG et al., 2013).
Esses mecanismos de defesa envolvem um rápido reconhecimento do
patógeno através de proteínas receptoras localizadas na membrana
plasmática (PRRs) as quais detectam padrões moleculares associados ao
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patógeno (PAMPs) ou ao dano (DAMPs) (BOLLER; FELIX 2009; KAZAN;
LYONS, 2014), e através de receptores intracelulares, conhecidos como
proteínas R que reconhecem efetores liberados dentro da célula (ZHANG et
al 2013; ROJAS et al., 2014).
Uma vez ocorrido o reconhecimento do patógeno as respostas de
defesa iniciais incluem a reorganização do citoesqueleto, a fortificação da
parede celular, a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), e síntese
de fitoalexinas (ROJAS et al., 2014). As ROS incluem o ânion superóxido (O2),

o hidroxilo (OH°) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). Essas moléculas

podem atuar como sinalizadoras e eliminam o patógeno ou limitam a
colonização através da resposta hipersensível (HR) que gera a morte celular
programada (PCD) da célula (ORDENANA, 2002; CAMARENA-GUTIERREZ,
2006).
Todas as células contam com um sistema de controle de ROS, no
entanto, sob condições de estresse esse sistema é sobrecarregado
(ALSCHER et al., 2002; GAYOSO, et al., 2010; CHATTERJEE et al., 2014).
Dessa forma, a planta elimina os radicais pelo sistema antioxidante,
aumentando

a

atividade

de

enzimas

preexistentes.

(CAMARENA-

GUTIERREZ, 2006).
Até agora não há registro de estudos que analisem a interação
molecular cacau-Ceratocystis cacaofunesta em termos de atividades
enzimática relacionada com o estresse. Assim, o objetivo deste trabalho foi
analisar a atividade de enzimas envolvidas com o estresse em genótipos
resistente e suscetível a murcha-de-Ceratocystis, em resposta à inoculação
com Ceratocystis cacaofunesta.

Material e Métodos

Material biológico e condições de cultivo

Foram obtidas da Biofábrica de Cacau da Bahia 216 mudas de cacau
de 2 meses de idade; 108 clones do genótipo TSH1188 e 108 clones do
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genótipo CCN51 (Figura 1), esses genótipos foram escolhidos porque são
padrões para resistência e suscetibilidade, respectivamente, a murcha-deCeratocystis (SANCHES et al., 2008, FERNANDES et al., 2014). As mudas
foram lavadas e transplantadas em sacos de 1 L de capacidade com uma
mistura de solo e substrato autoclavados os quais foram utilizados em uma
proporção 1:1. As mudas foram acondicionadas e crescidas em casa de
vegetação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA,
Brasil, com temperatura controlada (25-27°C). Foram molhadas uma vez por
dia e adubadas cada 15 dias com macronutrientes até que atingiram o
tamanho ideal para inoculação (1 a 1,5 cm de espessura) ao redor dos 6
meses de idade quando foram selecionadas as plantas mais saudáveis para
a continuação do experimento. Foram desenhados quatro tratamentos: 30
clones de cada genótipo (TSH1188 e CCN51) inoculados com o patógeno e
30 clones dos mesmos genótipos inoculados com água destilada estéril. 20
clones de cada tratamento foram utilizadas para as análises moleculares e 10
foram reservadas para observação de sintomas ao longo do experimento.

Obtenção do inóculo e inoculação

O inóculo foi obtido da Micoteca da Seção de Fitopatologia do Centro
de Pesquisas do Cacau (CEPEC) da Comissão Executiva Plano da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC), Ilhéus, Bahia, Brasil. O isolado Cc20 de C.
cacaofunesta, oriundo de uma área com alta incidência de murcha-deCeratocystis e uma alta diversidade genética entre populações de
Ceratocystis (SILVA et al., 2012), foi mantido e preservado em óleo em meio
ágar invertido e acondicionado em temperatura ambiente. Em seguida, foi
replicado em placas de Petri com meio BDA (2 % batata, 0,1 % dextrose e 2
% ágar) acidificado e mantido em incubadora com temperatura de 25ºC, por
8 dias. Após esse período, 2 mL de água destilada estéril foi acrescentada ao
meio de cultura com fungo, em seguida a colônia foi raspada com pincel e a
suspensão inicial foi filtrada em gaze estéril. A concentração de propágulos
foi aferida em microscópio óptico, com auxílio de uma câmara de Neubauer,
ajustando-se a concentração do inóculo para 3x104 UFC/mL (SANTOS et al.,
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2013). A suspensão de esporos consistiu de endoconídios cilíndricos,
ascósporos, aleurioconídios e fragmentos de hifas (SANTOS et al., 2012).
As mudas com caules de 1 a 1,5 cm de espessura foram inoculadas
seguindo o protocolo de Silva et al. (2012), realizando uma incisão com
auxílio de um bisturi, no sentido horizontal, 15 cm acima do substrato, com
uma pipeta automática foram depositados 30 µL de suspensão de inóculo.
Abaixo da incisão foi colocado uma mecha de algodão umedecido em água
estéril e em seguida o local foi envolvido com fita vedante para formar uma
câmara úmida e criar condições para o fungo penetrar e colonizar os tecidos
do hospedeiro. Para os controles foram utilizadas 30 µL de água destilada
estéril (Mock inoculation).

Coleta de amostras

As amostras foram obtidas cortando 5 cm do caule (3 cm acima do
ponto de inoculação e 2 cm abaixo) de cinco mudas de cada tratamento (pool
de amostra) e respectivo controle a 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação (dai).
Todas as amostras foram colocadas imediatamente em nitrogênio líquido,
liofilizadas e armazenadas no freezer a -80°C para as análises posteriores.

Medição do tamanho de lesão

Trinta dias após inoculação, os caules inteiros das dez mudas de cada
tratamento reservadas para observação de sintomas, foram cortadas
longitudinalmente. O tamanho de lesão causada pelo fungo no xilema foi
avaliada, medindo-se o comprimento total da lesão, o comprimento abaixo do
ponto de inoculação e o comprimento acima do ponto de inoculação.
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Western Blot

Extração de proteína

Para a preparação do material, as amostras liofilizadas de caule, foram
limpadas tirando o córtex, e a medula do centro. O xilema assim obtido foi
pesado e macerado em nitrogênio líquido com 7% de polivinilpirrolidona
(PVPP) como antioxidante. Para a obtenção do pó seco em acetona foram
obtidos 600 mg de cada pool de amostra macerada e posteriormente
ressuspensos em 6 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% em acetona
mais 0,07% de β-mercaptoetanol e sonicado em gelo a 70% de amplitude
com 3 pulsos de 5 s cada vez com intervalos de 10 s em Ultrasonic processor
(Gex 130,130 W, USA). O processo de sonicação foi repetido mais 3 vezes
em intervalos de 10 min e incubado a -20°C overnight para precipitar as
proteínas. A mistura foi centrifugada a 10.000 rpm, a 4°C por 10 min. Foi
descartado o sobrenadante e o pellet foi lavado três vezes com o mesmo
volume de acetona gelada ao 80% e 0,07% de β-mercaptoetanol, em cada
lavagem as amostras foram ressuspensas por sonicação (3 pulsos de 5 s,
70% de amplitude em intervalos de 10 s) e centrifugadas a 10.000 rpm, a 4°C
por 10 min. O pellet formado foi secado a temperatura ambiente e utilizado
para a extração de proteínas ressuspendendo-lo em 6 mL de tampão de
extração de dodecil sulfato de sódio (SDS) denso (30% sacarose, 2% SDS,
0,1 M Tris-HCl, pH 8,0, 5% β-mercaptoethanol). As amostras foram
sonicadas em gelo (4 pulsos de 10 s cada um, 70% de amplitude, intervalos
de 10 s), e em seguida, foram adicionados 3 mL de fenol saturado, pH 8,0 e
centrifugadas a 10.000 rpm, a 4°C por 15 min. O sobrenadante foi então
transferido para um tubo novo e armazenado em gelo. As proteínas da fase
inferior foram extraídas duas vezes com um volume de tampão de SDS
denso e fenol. As fases fenol de três extrações foram agrupadas e incubadas
overnight a -20°C, com cinco volumes de acetato de amônio 0,1 M em
metanol. O pellet foi gerado através de centrifugação a 10.000 rpm, a 4°C
durante 20 min. As proteínas foram lavadas duas vezes com acetato de
amônio 0,1 M em metanol, duas vezes com acetona e uma vez com etanol a

49

80%, e em seguida os pellets foram finalmente secados a temperatura
ambiente. Em cada lavagem, a amostra foi centrifugada a 10.000 rpm, a 4°C
durante 5 min. O pellet final foi primeiro ressuspenso em 400 µl de tampão de
reidratação (ureia 7 mol.L-1, tiourea 2 mol.L-1, CHAPS 2 %, e azul de
bromofenol 0,002%) colocado em banho maria a 37°C durante 15 min e
vortexados levemente. Em seguida foi centrifugado a 10.000 rpm a 4°C
durante 5 min. O procedimento foi repetido acrescentando em 200 µl até
completar os 800 µl. Então o sobrenadante foi transferido para um tubo novo
e armazenado a -20°C. As proteínas foram quantificadas utilizando o Kit 2-D
Quant de acordo com as instruções do fabricante (GE Healthcare).

Imunodetecção de proteínas

Foi aplicada a técnica do Western blot para a identificação de
proteínas específicas nas amostras dos genótipos resistente e suscetível,
inoculados e não inoculados coletadas 1 dai. Uma quantidade equivalente a
10 µg de proteína foi separada em um mini gel SDS-PAGE (acrilamida
12,5%) como foi descrito anteriormente, o marcador utilizado foi Low
Molecular Weight Marker de 14-97 kDa (GE Healthcare). Foi realizada a
transferência das proteínas para uma membrana de nitrocelulose em um
equipamento iBlot® Dry Blotting System (invitrogen) seguindo as indicações
do fabricante. A membrana foi bloqueada com 5% de leite desnatado (w / v)
em tampão de TBS-T (Tris-HCl 100 mM, pH 8,0, NaCl140 mM, Tween 20,
0,05%). Subunidade beta da ATP sintase (ATPβ sintase, 53 kDa), Proteína
intrínseca na membrana plasmática (PIP, 30 kDa), proteína de ligação (BiP,
71 kDa) e Catalase (Cat, 83 kDa), foram detectadas utilizando os seguintes
anticorpos primários policlonais na proporção 1: 2000: anti-sintase ATP de
Arabidopsis thaliana (Agrisera-AS05085), anti-PIP1; 1 de A. thaliana
(Agrisera-AS09489), anti-BiP de A. thaliana (Agrisera-AS09481), anticatalase de A. thaliana (501,100 AgriseraAS09). As membranas foram
incubadas com os respectivos anticorpos primários durante 60 min. Depois
de se lavar três vezes com o tampão de TBS-T, as membranas foram
incubadas durante 60 min com o anticorpo secundário IgG de coelho anti-
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cabra, conjugado com fosfatase alcalina (Thermo Fisher Scientific-65-6122)
durante 60 min. O fosfato de 5-bromo-4-cloro-3-indolilo (BCIP) e pnitrotetrazolium (NBT; Promega, EUA) foram utilizados como substratos para
a reação colorimétrica da actividade da fosfatase alcalina. A acumulação de
ATPβ sintase e BiP foram quantificadas a partir de imagens da membrana
utilizando o software GelQuant.Net 1.8.0 (www.biochemlabsolutions.com).

Preparo do extrato bruto para atividade enzimática

Quarenta miligramas de amostra liofilizada e limpa dos quatro tempos
de coleta (1, 3, 7 e 15 dai), foram pesadas e maceradas com 7% de PVPP.
Em seguida foram adicionados 800 µL de tampão de extração, de acordo
com o tipo de enzima: tampão fosfato de potássio 50 mM pH 7,8 para a
enzima dismutase do superóxido (SOD); fosfato de potássio 50 mM pH 7,0
para a peroxidase do ascorbato (APX), fosfato de sódio 50Mm pH 6,0 para
peroxidase do guaiacol (GPX) e borato de sódio 100 mM pH 7,0 para
fenilalanina amônia liase. As amostras foram vortexadas e sonicadas em gelo
a 70% de amplitude com 8 pulsos de 5 segundos cada vez com intervalos de
10 segundos em Ultrasonic processor (Gex 130,130 W, USA) e centrifugadas
a 13.400 rpm a 4°C por 10 min. O sobrenadante (extrato bruto) foi transferido
para um tubo novo.

Atividade da enzima Dismutase do Superóxido (SOD; EC 1.15.1.1)

A atividade da enzima SOD foi determinada seguindo o procedimento
de Giannopolitis,1977 com algumas modificações. Foram pipetadas em placa
especial em quadruplicata 110 µL de tampão de reação (fosfato de potássio
50mM, EDTA 1mM e metionina 13mM) mais 50 µL de extrato bruto. Em
seguida foram pipetados no escuro 20 µL de nitroazul de tetrazólio (NBT) 750
Mm e 20 µL de riboflavina 1 mM. O branco utilizado foi uma mistura de 30 µL
do tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0, 150 µL de tampão de reação,
20 µL de NBT 750 mM e 20 µL de riboflavina 1 mM. A primeira leitura foi
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realizada a 560 nm depois de incubar a placa no escuro por 5 min Em
seguida a placa foi incubada sob luz fluorescente de 15 W durante 10 min e
submetida a leitura a 560 nm. Todas as leituras foram feitas no
espectrofotômetro

de

microplacas

EspectramaxParadigm

(Molecular

Devices). Uma unidade de atividade (UA) SOD é definida como a quantidade
da amostra necessária para inibir 50% da fotorredução do NBT à formazana
azul e os resultados foram expressados em UA/mg massa seca.

Atividade da enzima Peroxidase do Ascorbato (APX; EC 1.11.1.11)

A atividade da APX foi determinada pelo procedimento de Nakano e
Asada (1981) com algumas modificações. Foi acrescentado ao extrato bruto
devidamente diluído, 180 µL de tampão de reação (fosfato de potássio a 50
mM, ascorbato a 0,5 mM, EDTA a 0,1 mM) mais 20 µL de H2O2 a 300 mM e
pipetado em quadruplicata em uma placa especial com filtro UV. A reação foi
iniciada após adição do H2O2. A leitura da placa foi realizada no
espectrofotômetro de microplacas EspectramaxParadigm (Molecular Devices)
a 290 nm durante 5 min, com leituras a cada 30 s. Foi utilizado como branco
200 µL de tampão de reação sem o H2O2. A atividade enzimática foi
calculada utilizando-se o coeficiente de extinção molar de 2,8 mmol-1 L cm-1
(NAKANO E ASADA, 1981) e expressa em mmol de ácido ascórbico min -1 g-1
MF.

Atividade da enzima Peroxidase do Guaiacol (GPX; EC 1.11.1.7)

A atividade da enzima GPX foi determinada seguindo o protocolo de
Rehem et al. (2011) com modificações. Em uma placa especial de fundo
plano com filtro UV foram pipetados por quadruplicata 140 µL do mix (90 µL
de tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 6,0, mais 50 µL do extrato bruto),140
µL do tampão de reação [guaiacol 40 mM, H2O2 a 0,06% e fosfato de sódio
(20 mM, pH 6,0)]. A leitura da placa foi realizada em um espectrofotômetro de
microplacas SpectraMax Paradigm (Molecular Devices) em comprimento de
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onda de 470 nm durante 3 min com leituras cada 20 s. Como branco foi
utilizado a mistura de 140 µL do tampão de extração mais 140 µL do tampão
fosfato de sódio 50 mM pH 6,0. A conversão dos dados obtidos em valores
de absorvância a 470 nm min-1 g-1 MS para consumo de guaiacol em
mmol.min-1.gMS-1 foi feita com o uso da equação y=0,8382.ABS + 0,1324
(R2= 0,99).

Atividade da enzima Fenilalanina Amônia Liase (PAL; EC 4.3.1.24)

A atividade da enzima Fenilalanina Amônia Liase foi determinada pelo
procedimento de Hodgins (1971) com algumas modificações. O extrato bruto
foram incubados em banho maria a 40°C por 1 h. Foram pipetados em placa
especial com filtro UV, por quadruplicata o mix (75 µL de tampão borato de
sódio 100 mM pH 7 mais 50 µL do extrato bruto) e 125 µL de tampão de
reação (borato de sódio 100 mM mais fenilalanina 12 mM, pH 8,8), o branco
utilizado foi a mistura de 125 µL dos dois tampões. A leitura foi pontual
realizada

a

290

nm

no

espectrofotômetro

EspectramaxParadigm (Molecular Devices).

de

microplacas

A atividade de PAL foi

determinada pela medida espectrofotométrica da conversão da L-fenilalanina
para ácido trans-cinâmico. Uma unidade de enzima foi definida como a
quantidade de proteína que catalisa o aparecimento de 1 mmol de cinamato
por min a 40°C.

Análise estatística

O experimento de inoculação seguiu o delineamento inteiramente
casualizado, utilizando-se dois clones e duas formas de inoculação
(inoculado e controle), totalizando quatro tratamentos com 5 repetições por
tratamento para análises moleculares e 10 repetições por tratamento para a
medição do tamanho de lesão do xilema. Foi realizada uma ANOVA ao 5%
de probabilidade, onde foi adotada a transformação dos dados pela
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expressão Raiz quadrada de Y + 1.0 - SQRT (Y + 1.0). O teste Scott-Knott a
5% de significância foi utilizado para comparar os tratamentos.
As

atividades

enzimáticas

de

um

pool

de

amostras

foram

determinadas por triplicata. Para a análise dos resultados das atividades de
enzimas foi realizada também uma ANOVA multifatorial ao 5% de
probabilidade sem transformação de dados, e o teste Student-Newman-Keuls
foi utilizado para a comparação das médias

Resultados

Como controle para assegurar que os genótipos são correspondentes
como resistente (TSH1188) e suscetível (CCN51), e que a inoculação foi bem
sucedida, foi feita uma avaliação visual dos sintomas ao longo do
experimento até o dia 30 após a inoculação. Como resultado se obtiveram os
registros da evolução dos sintomas (Figura 1 e 2). Os clones do genótipo
TSH1188 inoculados com o fungo e os controles, inoculados com água
destilada não apresentaram nenhum sintoma visível de murcha-deCeratocystis ao longo dos 30 dai. Os clones do genótipo CCN51 inoculado no
1 dai, nenhum sintoma visível foi percebido; 3 dai se observou clorose em
algumas folhas de 30% das plantas; 7 dai, apresentou-se perda de turgidez e
clorose em folhas de 50% das plantas e começaram a tornar-se amarelas e
algumas começaram a tornar-se marrom ;15 dai, as folhas de 50% das
plantas apresentaram murcha nas folhas e o resto apresentava clorose; 30
dai, 40% das plantas estavam mortas e o resto já estava com princípios de
murcha. Não foram observados sintomas visíveis nos controles de CCN51.
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Figura 1. Avaliação visual de sintomas. Clones do genótipo TSH1188
controle (A, C, E, G, I) e inoculado (B, D, F, H, J), ao 1 dai, (A e B), 3 dai (C e
D), 7 dai (E e F), 15 dai (G e H), 30 dai (I e J).
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Figura 2. Avaliação visual de sintomas. Clones do genótipo CCN51 controle
(A, C, E, G, I) e inoculado (B, D, F, H, J), ao 1 dai (A e B), 3 dai (C e D), 7 dai
(E e F), 15 dai (G e H), 30 dai (I e J).

Para assegurar que os clones que não apresentaram sintomas
visíveis, foram corretamente inoculados, foi avaliado o tamanho de lesão do
xilema de dez clones de cada tratamento a 30 dai (Figura 3). A maior
intensidade de dano no xilema foi observada nos clones do genótipo CCN51
inoculados com C. cacaofunesta.
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Figura 3. Avaliação de tamanho de lesão no xilema ocasionado pelo fungo
Ceratocystis cacaofunesta. A) TSH1188 inoculado com o fungo, B) TSH1188
controle, C) CCN51 inoculado com o fungo, D) CCN51 controle.

Pela ANOVA a 5% de probabilidade, verificou-se que há variância
significativa (p = 0,0000) entre os tratamentos para tamanho de lesão (Tabela
1). Os valores de comprimento de lesão considerados na forma de três
variáveis (comprimento total, bem como acima e abaixo do ponto de
inoculação) apresentaram os mesmos níveis de significância estatística,
significando que a tomada de uma única medida (comprimento total, por ser
mais prático) pode ser adotada para avaliar os níveis de resistência.
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Tabela 1. ANOVA de tamanho de lesão no xilema, causada por Ceratocystis
cacaofunesta nos clones de cacaueiro TSH1188 (resistente) e CCN51
(suscetível), medidos em seção longitudinal do caule das mudas a 30 dias
após inoculação
QM
FV

g.l.

TL30

TLabaixo

TLacima

Trato

3

5,9709

2,252859

3,99416

Erro

36

0,5030

0,121696

0,208433

CV %

-

43,99

25,67

30,02

Média

-

1,6122

1,3588

1,5208050

Valores de F significativos a 5% de probabilidade; p = 0,0000 para todas as variáveis.
FV: Fontes de Variação, gl: graus de liberdade, QM: quadrado médio, CV %: Coeficiente de
variação TL30: tamanho de lesão total no xilema a 30 dias após inoculação, TLabaixo:
tamanho de lesão no xilema, abaixo do ponto de inoculação, TLacima tamanho de lesão no
xilema, acima do ponto de inoculação

Todas as plantas inoculadas com C. cacaofunesta apresentaram
lesão, sendo que o clone CCN51 apresentou lesões significativamente
maiores do que as de TSH1188, o que foi comprovado pelo teste Scott-Knott
a 5% (Tabela 2). Uma pequena lesão foi observada acima do ponto de
inoculação

com

água

em

apenas

uma

das

10

plantas

controle,

provavelmente ocasionada por um corte mais profundo do que o padrão
adotado nas inoculações. Os valores médios de tamanho da lesão (TL) acima
do ponto de inoculação apresentaram uma tendência de maiores valores do
que os valores abaixo do ponto de inoculação: 26% em TSH1188, 10% em
CCN51.
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Tabela 2. Valores médios de tamanho de lesão no xilema, causada por
Ceratocystis cacaofunesta em diferentes clones de cacaueiro, medidos em
seção longitudinal do caule das mudas aos 30 dias após inoculação
Tratamento

TL(total)
a

TL(abaixo)
a

TL(acima)

TSH1188 controle

0.08

0.00

0.08a

CCN51 controle

0.08a

0.00a

0.08a

TSH1188 inoculado

1.84b

1.43b

1,80b

CCN51 inoculado

2.61c

2.00c

2,28c

Os valores de médias seguidos por mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente pelo
teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.
TL(total): tamanho de lesão total no xilema a 30 dias após inoculação, TL(abaixo): tamanho de
lesão no xilema, abaixo do ponto de inoculação, TL(acima) tamanho de lesão no xilema, acima do
ponto de inoculação

Os resultados da determinação da atividade enzimática evidenciaram
diferenças entre os tratamentos (Figura 4). A enzima SOD apresentou
padrões de atividades diferentes entre os genótipos resistente e suscetível.
Em TSH1188 inoculado a atividade de SOD teve um aumento significativo a
1, 3 e 15 dai e em CCN51 inoculado apresentou um incremento a 3, 7 e 15
dai em relação a seus respectivos controles. O aumento a 3 e 15 dai em
ambos os genótipos inoculados, foi significativamente maior em TSH1188.
Em CCN51 inoculado esta enzima apresentou um padrão crescente através
do tempo de 1 a 7 dai, mantendo-se a 15 dai, mas para TSH1188 inoculado
apresentou picos de atividade a 3 e 15 dai.
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Figura 4. Atividade da enzima SOD no xilema de clones de cacau dos
genótipos TSH1188 (A) e CCN51 (B), inoculados com C. cacaofunesta
(preto) e seus controles (cinza) a 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação. As barras
representam o desvio padrão da média de três repetições para um pool de
amostras,

as

letras

diferentes

significa

que

as

médias

diferem

estatisticamente pelo teste de Student-Newman-Keuls a 5% de significância.

A atividade de APX não apresentou diferenças significativas entre o
TSH1188 inoculado e seu controle, contudo os resultados mostraram
tendência a manter-se em níveis menores em TSH118 inoculado em todos os
tempos (Figura 5). Em CCN51 tampouco houve diferenças significativas entre
o genótipo inoculado e seu controle, mas uma tendência a aumentar a
atividade a 3 e 7 dai no inoculado em relação ao seu controle. Também se
observou que a atividade de APX em CCN51 foi maior que em TSH1188 no
dia 15 após inoculação, ocorrendo o inverso a 3 dai onde a atividade tende a
ser maior no genótipo resistente (TSH1188) que no suscetível (CCN51).
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Figura 5. Atividade da enzima APX no xilema de clones de cacau dos
genótipos TSH1188 (A) e CCN51 (B), inoculados com C. cacaofunesta
(preto) e seus controles (cinza) a 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação. As barras
representam o desvio padrão da média de três repetições para um pool de
amostras,

as

letras

diferentes

significa

que

as

médias

diferem

estatisticamente pelo teste de Student-Newman-Keuls a 5% de significância.

A atividade da enzima GPX em TSH1188 inoculado foi maior a 3 dai
em relação ao controle (Figura 6). Em CCN51 a atividade dessa enzima foi
maior que o controle a 3 e 7 dai e menor a 15 dai. Nos controles de TSH1188
e CCN51 a atividade foi aparentemente a mesma nos dias 1, 3 e 7 após
inoculação, ambos apresentaram um padrão de aumento ao longo do tempo.
Nos genótipos inoculados, foi observado um pico de atividade a 3 dai seguido
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de uma leve diminuição a 7 dai, porém a 15 dai a atividade manteve-se no
genótipo suscetível e aumentou significativamente no genótipo resistente.

Figura 6. Atividade da enzima GPX no xilema de clones de cacau dos
genótipos TSH1188 (A) e CCN51 (B), inoculados com C. cacaofunesta
(preto) e seus controles (cinza) a 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação. As barras
representam o desvio padrão da média de três repetições para um pool de
amostras,

as

letras

diferentes

significa

que

as

médias

diferem

estatisticamente pelo teste de Student-Newman-Keuls a 5% de significância.

A atividade da enzima PAL foi significativamente maior no genótipo
CCN51 a 3, 7 e 15 dai em relação a TSH1188 (Figura 7). Em TSH1188
inoculado observou-se um aumento significativo de atividade a 15 dai, em
relação a seu controle e um leve aumento a 3 dai. Em CCN51 registrou-se
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uma atividade significativamente maior a 7 e 15 dai e uma diminuição a 3 dai
em relação ao seu controle. No genótipo CCN51 inoculado apresentou-se um
padrão de aumento de atividade ao longo do tempo, e o TSH1188 inoculado
apresenta picos de atividade a 3 e 15 dai.

Figura 7. Atividade da enzima PAL no xilema de clones de cacau dos
genótipos TSH1188 (A) e CCN51 (B), inoculados com C. cacaofunesta
(preto) e seus controles (cinza) a 1, 3, 7 e 15 dias após inoculação. As barras
representam o desvio padrão da média de três repetições para um pool de
amostras,

as

letras

diferentes

significa

que

as

médias

diferem

estatisticamente pelo teste de Student-Newman-Keuls a 5% de significância.

Os resultados da identificação da ATPβ sintase e a BiP são
apresentados nas Figuras 8 e 9, onde se pode observar um maior acúmulo
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dessas proteínas no genótipo CCN51 inoculado em relação ao seu controle.
Não se observaram diferenças no acúmulo dessas proteínas em TSH1188
inoculado e controle. Não se identificaram as proteínas Cat e PIP no xilema
dos genótipos CCN51 e TSH1188.

Figura 8. Identificação de ATPβ sintase através de Western blot em xilema
de cacau no dia 1 após inoculação com C. cacaofunesta, expressado em
intensidade de banda em relação aos controles: M) marcador. A) TSH1188
controle. B) TSH1188 inoculado. C) CCN51 controle. D) CCN51 inoculado.
(kDa) peso molecular em kilodaltons.
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Figura 9. Identificação de Proteína de ligação (BiP) através de Western blot
em xilema de cacau no dia 1 após inoculação com C. cacaofunesta,
expressado em intensidade de banda em relação aos controles: M)
marcador. A) TSH1188 controle. B) TSH1188 inoculado. C) CCN51 controle.
D) CCN51 inoculado. (kDa) peso molecular em kilodaltons.

Discussão

Estresses ambientais e contato com patógenos induzem um aumento
de ROS as quais podem causar danos em macromoléculas, contudo também
tem sido identificado seu papel como mensageiros secundários em
processos celulares. Seu papel como moléculas prejudiciais ou sinalizadoras
dependem do equilíbrio entre sua produção e sua eliminação (SHARMA et
al., 2012).
Em condições de estresse a principal ROS formada na célula é o
superóxido (O-2). Nessas condições a enzima SOD é a primeira linha de
defesa dismutando essa molécula a peróxido de hidrogênio (H2O2) (SHARMA
et al., 2012; CHATTERJEE et al., 2014).
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O aumento de SOD, apresentado em TSH1188 inoculado desde o dia
1 ao 3 após inoculação, pode indicar uma resposta rápida e eficaz na
eliminação de superóxido e portanto uma maior produção de peróxido de
hidrogênio. Esta molécula, em baixas concentrações, tem sido descrito como
mensageiro em respostas hormonais e também intervém no reforçamento da
parede celular da planta ao facilitar a polimerização de lignina, retardando
assim a penetração do fungo (GARA, 2003; SHARMA et al., 2012). Também
pode-se observar por parte do genótipo CCN51 uma resposta tardia da
enzima SOD o que pode estar associado à suscetibilidade.
O H2O2 é metabolizado pelas enzimas Cat, APX e GPX. Níveis baixos
de APX são considerados como indutor de defesa e também reflete a
necessidade de acumulação de ROS durante o processo da defesa (FOYER;
NOCTOR, 2005; GARA et al., 2003). Além disso, foi demonstrada a
acumulação de H2O2 em tecidos vasculares de variedades resistentes de
cacau inoculados com o fungo Moniliophthora perniciosa a 3 dai. Nesse
estudo se registrou também que não houve uma diferença significativa da
atividade de APX no genótipo de cacau resistente durante os primeiros 15 dai
e teve um aumento significativo no genótipo suscetível a 3 dai (DIAS et al.,
2011). Essa informação coincide com os resultados da atividade de APX em
TSH1188 que mantém níveis baixos durante a infecção com C. cacaofunesta,
o que pode indicar uma supressão na atividade de APX no genótipo
resistente permitindo a acumulação de H2O2, enquanto no genótipo
suscetível foi observada uma tendência da atividade a aumentar.
A enzima GPX está associada com biossíntese de etileno, cicatrização
de feridas, defesa com estresse e à biossíntese de lignina na parede celular
(SHARMA et al., 2012). Essa enzima apresenta um aumento da atividade a 3
dai nos dois genótipos inoculados com C. cacaofunesta no presente trabalho,
podendo indicar uma resposta de reforçamento da parede celular. Isso pode
estar relacionado com a informação descrita no trabalho de Santos et al.
(2013), onde foi estudado o processo de infecção de C. cacaofunesta no
xilema de cacau e foi registrado o dia 3 após inoculação como o tempo de
amadurecimento do peritécio do fungo na superfície do xilema de mudas de
cacau, assim como acumulação de amido dentro do tecido no genótipo
suscetível.
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A enzima PAL tem um papel como principal regulador no metabolismo
de fenilpropanoides do qual se deriva a síntese de lignina e de algumas
fitoalexinas que são consideradas como respostas de defesa (ORDENANA,
2002; STANGE, 2007). Essa enzima apresenta uma diminuição na atividade
no genótipo suscetível nos primeiros dias da infecção, enquanto no genótipo
resistente se observa um leve aumento que se torna significativo até o dia 15
após inoculação. Embora no genótipo suscetível tenha havido um aumento
significativo dessa enzima mais cedo que no genótipo resistente, a regulação
de PAL parece ser mais efetiva neste último.
A primeira resposta de defesa contra os fungos da murcha vascular é
a formação de tiloses, gomas e géis que capturam o fungo nos vasos do
xilema (SAIN; REP, 2015). A formação dessas estruturas na planta suscetível
também ocasionam estresse hídrico, pois não há uma reposição rápida de
novos elementos de vaso (FRADIN; THOMMA, 2006).
O estresse hídrico pode provocar uma diminuição na eficiência do
enovelamento proteico e, portanto, aumento na quantidade de proteínas mal
dobradas no retículo endoplasmático (RE), o que ativa a expressão de
proteínas de ligação BiP que são proteínas chaperonas encarregadas do
dobramento das proteínas no RE (VAEZ, 2003). Isto pode explicar o aumento
no acúmulo dessa proteína em CCN51 inoculado sugerindo uma formação
excessiva de gomas e géis, ocasionando o estresse hídrico nas células do
xilema e portanto um incremento de proteínas mal dobradas. Esta resposta
foi observada no trabalho de Santos et al. (2013) registrando acumulação de
gomas e géis no xilema do genótipo de cacau suscetível inoculado com C.
cacaofunesta a 1 dai.
A enzima ATP sintase catalisa a síntese de ATP. A subunidade beta
dessa enzima representa o maior sítio catalítico (DOMÍNGUEZ-RAMÍREZ.
2005), tem sido encontrada diferencialmente expressa em plantas tolerantes
e sensíveis ao estresse hídrico (LIU et al., 2015) e foi proposta como um dos
reguladores da morte celular em plantas (CHIVASA et al., 2011). O acúmulo
de ATPβ sintase no genótipo CCN51 (suscetível) inoculado pode indicar um
aumento na necessidade de energia para a síntese de macromoléculas em
resposta ao patógeno. O acúmulo maior de BiP e ATPβ sintase em CCN51
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inoculado, podem ser indicadores de estresse hídrico pela produção
excessiva de gomas e géis como resposta ao ataque do fungo.
O transporte transmembranar de água nas plantas ocorre por difusão
através da capa lipídica por meio de canais de água proteicos chamados
aquaporinas (PIPs). A ausência de PIPs no xilema se deve a que o transporte
de água é realizado a longa distância por barreiras de fluxo e as barreiras
transmembranais na maioria dos casos não existem (JOHANSSON et al.,
2000). A ausência de catalase pode ser devido a que essa enzima é
expressada nos peroxissomos os quais estão associados aos cloroplastos,
ausentes no xilema de cacau (SHARMA et al., 2012)
Conclusões

A regulação do metabolismo antioxidativos é mais efetiva no genótipo
resistente (TSH1188).
Uma rápida resposta da enzima SOD e a baixa atividade da enzima
APX estão associados à resistência no genótipo TSH1188.
Acúmulo de BiP e ATPβ sintase no genótipo suscetível (CCN51) está
relacionado ao estresse hídrico na planta.
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CONCLUSÕES GERAIS
O melhor método de extração de proteína em xilema envolve multiples
ressuspensões do pellet final a 37°C, assim como uma visualização de
proteínas em SDS-PAGE 2D requer um aumento na quantidade de proteína
utilizada nos ensaios.
Amostras de proteína extraídas pelo método adoptado no presente
trabalho, assim visualizadas, permite encontrar diferenças nos perfis
proteicos de genótipos resistente e suscetível à murcha-de-Ceratocystis,
igualmente nas atividades de enzimas envolvidas com o estresse oxidativo e
hídrico.
Os procedimentos adotados para produção das mudas e inoculação
são adequados para produzir material biológico adequado aos estudos
moleculares da interação entre T. cacao e Ceratocystis cacaofunesta.
.
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